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1. OBERTURA DE CURS 

 
 

 
 

Manuel Borja-Villel, director del Museu Nacional, Centre d’Art Reina Sofia, va 
impartir la ponència inaugural del curs acadèmic 2018-2019, amb la conferència 
“Arte, turismo y melancolía”. A l’acte van intervenir també Margarita Orfila, 
presidenta de l’entitat, l’alcaldessa de Maó, Conxa Juanola i el conseller insular 
de Cultura, Miquel Àngel Maria (19 OCT 2018). 
 
 

2. ACTIVITATS PRÒPIES 

 
2.1. CURSOS 
 
CURS DE CULTURA I ART 
 
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. El curs va 
constar d’un total de 28 sessions i amb una matrícula de 247 persones. 
 

 Martí Carbonell, historiador. “Músiques a l’antiguitat” (2/03/04 OCT 2018). 

 Martí Carbonell, historiador. “Músiques a l’antiguitat” (9/10/11 OCT 2018). 

 Jaume Verdaguer, professor de Física. “La revolució científica de principis 
del segle XX” (16/17/18 OCT 2018). 

 Jaume Verdaguer, professor de Física. “La revolució científica de principis 
del segle XX” (23/24/25 OCT 2018). 

 Diana González, historiadora de l’Art. “Kandinsky, el pas de la forma a 
l’abstracció” (6/07/08 NOV 2018). 

 Diego Dubón, professor de Llengua i Literatura. “El trágico destino de un 
poeta y dramaturgo universal: F. García Lorca” (13/14/15 NOV 2018). 
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 Jaume Verdaguer, professor de Física. “La física nuclear, història de la 
descoberta fins la bomba atòmica” (20/21/22 NOV 2018). 

 Jaume Verdaguer, professor de Física. “La física nuclear, història de la 
descoberta fins la bomba atòmica” (27/28/29 NOV 2018). 

 Maria Antonietta Miggianu, advocada i especialista en música. “Voces del 
barroco: viaje al revés de la ópera a la monodia” (11/12/13 DES 2018). 

 Martí Carbonell, historiador. “200 anys d’Antigüedades Célticas de la Isla 
de Menorca ” (18/19/20 DES 2018). 

 Violeta Barca-Fontana, cineasta. “Historia del cine: pioneras” (8/09/10 GEN 
2019). 

 Francesc Casadesús, filòsof. “Convèncer i persuadir: la poderosa retòrica 
dels sofistes” (22/23/24 GEN 2019). 

 Carlos Mascaró, pintor. “Velázquez” (29/30/31 GEN 2019). 

 Carlos Mascaró, pintor. “Velázquez” (5/06/07 FEB 2019). 

 Maria Camps i Marlen Pons, soprano i pianista. “Un passeig per la història 
de l’òpera. Conferència-concert” (12/13/14 FEB 2019). 

 Martí Carbonell, historiador. “Història Contemporània de Menorca” (19/20/21 
FEB 2019). 

 Martí Carbonell, historiador. “Història Contemporània de Menorca” (26/27/28 
FEB 2019). 

 Ana Haro, escriptora i periodista. “Antón Chéjov, maestro del cuento” 
(5/06/07 MAR 2019). 

 Diana González, historiadora de l’Art. “L’Art, el mirall d’una societat” 
(12/13/14 MAR 2019). 

 Patrícia Almarcegui, periodista. “La literatura y el mar” (19/20/21 MAR 
2019). 

 Xavier Patiño, professor de llengües clàssiques de l’IES Cap de Llevant, “La 
dona a l’antiguitat clàssica” (22 MAR 2019). 

 Patrícia Almarcegui, periodista “La literatura y el mar” (26/27/28 MAR 2019). 

 Martí Carbonell, historiador. “Jordània: terra d’art, cultura i patrimoni” 
(2/03/04 ABR 2019). 

 Martí Carbonell, historiador. “Jordània: terra d’art, cultura i patrimoni” 
(9/10/11 ABR 2019). 

 Carme Rusiñol, professora de Matemàtiques. “Reflexions sobre 
l’ensenyament multidisciplinari de l’escola pitagòrica” (7/08/09 MAI 2019). 

 Margarita Orfila, arqueòloga. “Pitàgores i les seves aplicacions 
arquitectòniques a l’antiguitat: Menorca” (14/15/16 MAI 2019). 

 Carles Jiménez, consultor d’Art. “Llegir, sentir i pensar l’art” (21/22/23 MAI 
2019). 

 Martí Carbonell, historiador. “Art islàmic de l’Índia” (28/29/30 MAI 2019). 
 
Els dies 30 i 31 d’octubre i 17 de novembre es va fer una visita guiada al Museu de 
Menorca. Les explicacions van ser fetes per Montserrat Anglada, tècnica del Museu.  
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Es van organitzar dos viatges a Alger per conèixer les petjades que 
deixà l’emigració de menorquins a Algèria durant els segle XIX i XX, 
així com apreciar el ric patrimoni cultural, artístic i arqueològic que 
atresora el nostre país veí nord africà. Es va visitar la capital, Alger, el 
seu centre històric i els principals museus i edificis patrimonials. A la 
vegada es van poder veure les restes que deixaren els menorquins a 
la capital algerina i sobretot es van conèixer els pobles on més 

menorquins habitaren: Fort de l’Eau, Aïn Taya i Kouba on es va passejar pels seus 
carrers, visitar les cases dels menorquins, les esglésies i cementiris. Durant el viatge 
es va visitar les meravelloses runes de Djemila i Timgad, dues de les millors i més 
ben conservades ciutats romanes del nord d’Àfrica.  
 
El viatge va ser guiat pel professor Martí Carbonell, vocal de l’Ateneu i especialista en 
l’emigració de menorquins a Alger i gran coneixedor del país, així com de Miquel 
Petit, expert en viatges al país nord africà (13 a 20 GEN i 1 a 8 de MAR 2019).  
 
Martí Carbonell també va organitzar i guiar un viatge cultural, artístic i patrimonial a 
Jordània, on es van visitar els principals monuments del país. També es va fer una 
completa visita de l’antiga ciutat nabatea de Petra, les ruïnes romanes de Jerash, el 
desert de Wadi Rum i els museus d’Amman (21 a 28 ABR 2019). 
 

    
 
 
Visita guiada al Poblat Talaiòtic de Son Catlar. Les explicacions van córrer a càrrec 
de l'arqueòleg i professor Martí Carbonell i es va aprofitar per explicar les noves 
excavacions que s'hi han fet (24/25 MAI 2019). 
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XVIII CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA. El món clàssic: un 
model ara i sempre 
 
“Aquest XVIII curs pretén oferir, en la mateixa línia dels anteriors, una visió 
panoràmica de diversos aspectes de l’Antiguitat Clàssica... D’aquesta manera, 
els assistents tindran una nova oportunitat de comprovar que els clàssics 
continuen essent una referencia modèlica per dialogar sobre els grans temes 
que ara i sempre han interessat a la Humanitat”.  
El curs, organitzat per la delegació a Balears de la Societat Espanyola d’Estudis 
Clàssics, compta amb el recolzament de la Universitat de les Illes Balears, 
l’Ateneu de Maó i està patrocinat per l’Obra social “la Caixa”. 
 

 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. “Sócrates i els seus enemics” (26 
GEN 2019). 

 Clelia Martínez Maza, catedràtica d’Història antiga de la Universitat de 
Màlaga. “Alejandría antes y después de la muerte de Hipatia” (2 FEB 2019). 

  Alberto Bernabé Pajares, catedràtic emèrit de Filologia grega de la 
Universitat Complutense de Madrid. “Competiciones deportivas en el mundo 
griego” (16 FEB 2019). 

 Antonio Alvar Ezquerra, catedràtic de Filologia llatina de la Universitat 
d’Alcalà. “Cornelio Galo: el primer romano en el trono de los faraones” (16 
MAR 2019). 

 Felipe Aguirre, director d’orquestra pel Conservatori de Viena. “Entre el 
estruendo dionisíaco y la armonía apol·línia: música y cosmovisión en la 
Antigua Grecia” (30 MAR 2019). 

 Vicente Cristóbal López, catedràtic de Filologia llatina de la Universitat 
Complutense de Madrid. “Un paseo por la poesía latina” (6 ABR 2019). 

 

2.2. CICLES 
 
CICLE EN COMMEMORACIÓ DEL 200 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT 
D’EMILY BRONTË 
 
Amb motiu del bicentenari d’Emily Brontë, el cicle sobre Romanticisme va 
revisar el context social i cultural de la seva època. 
 

 Diego Dubón Petrus, professor jubilat de Llengua castellana i Literatura.“ El 
romanticisme, una crisi ideològica i estètica.” (24 OCT 2018). 

 Carme Cloquells Tudurí, psicòloga i escriptora. “Una ànima valenta, 200 
anys amb Emily Brontë” (9 NOV 2018). 

 Lectura de textos d’Emily Brontë amb acompanyament musical: “Una ànima 
valenta: obra d’Emily Brontë. Lectura de fragments” (30 NOV 2018). 

 Projecció de la pel·lícula “Cumbres Borrascosas” (1939), del director William 
Wyler, amb Laurence Olivier i Merle Orberon, seguit d’un col·loqui dirigit per 
Carme Cloquells, psicòloga i escriptora. Sala A. Victory (15 DES 2018). 
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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". 
 
Dins del cicle es va projectar la següent pel·lícula: 
 
Gett: El divorcio de Viviane Amsalem. Amb la col·laboració de Festival de 
Cinema de Menorca (7 NOV 2018). 
 
25 ANYS DE LA DECLARACIÓ DE MENORCA RESERVA DE BIOSFERA 
 

 
“Els demògrafs ens diuen que cada cinc anys hi ha un canvi generacional i 
n’han passat vint-i-cinc des de la declaració... El qüestionament dels seus 
perjudicis o de les seves bondats ha perdut vigència però han modificat els 
nostres hàbits... La indústria, el turisme, l’agricultura, la construcció i el nostre 
patrimoni mai no han deixat d’estar presents... val la pena que vint-i-cinc anys 
després ens qüestionem no ja la seva declaració sinó el nostre ser en una illa 
declarada Reserva de Biosfera”.  
Cicle de taules rodones organitzat per l’Ateneu i el GOB, amb la  col·laboració 
de Menorca Preservation Fund. 
 

 “Què implica la declaració de reserva i què s’ha aconseguit”. Joan Rita, 
professor de la Universitat de les Illes Balears, Lluïsa Dubón, doctora en 
Geografia, Cipriano Marín, redactor de la candidatura Reserva de Biosfera, 
Rafel Suñol Trepat, economista. Modera: Carlos Coll, president del GOB 
Menorca (8 NOV 2018). 

 “Agricultura, paisatge i medi ambient”. Tolo Mercadal, gerent de la 
Cooperativa del Camp de Menorca, Toni Moll, La Marcona, finca amb acord 
de custòdia agrària, Lluís Anglès, bodegues Binifadet, Enric Picanyol i 
Roig, Morvedra Oli de Menorca, Francesc Font, enginyer tècnic agrícola i 
director tècnic de Son Felip-Algaiarens. Modera: Deborah Hellyer, 
empresària i  excònsol britànica (15 NOV 2018). 
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 “El futur del nostre passat. Patrimoni”. Margarita Orfila Pons, catedràtica 
d’Arqueologia de la Universitat de Granada, Toni Ferrer, director insular de 
Cultura i Patrimoni, Toni Vidal, arquitecte i professor associat al 
Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
Modera: Roser Roman, arquitecta (22 NOV 2018). 

 “Economia i sostenibilitat”. Jorge Fabra, membre Consejo de Seguridad 
Nuclear i economista, Carmen Crespo, directora del CentreBit Menorca, 
Marcos Martín Larrañaga, Menorca Millenials, Manel Riera, Endèmic 
Projectes, Maria García Melsión, secretaria general PIME. Modera: Carlos 
Sintes, empresari (29 NOV 2018). 

 
LES BIBLIOTEQUES 
 
Homenatge a les biblioteques, reivindicant el seu paper formatiu i educatiu en el 
passat, el present i el futur. 
 

 Alejandro Tiana Ferrer, secretari d’Estat d’Educació. “Las misiones 
pedagógicas y las bibliotecas escolares” (16 NOV 2018). 

 Magdalena Vinent Gener, directora general del Centro Español de 
Derechos Reprográficos (CEDRO) i presidenta de International Federation 
of Reproduction Righits Organisations. “Las bibliotecas y la modernidad” 
(23 NOV 2018). 

 Francesc Florit Nin, director de la Biblioteca Pública de Maó. “De la 
biblioteca de Maó a la biblioteca insular” (11 GEN 2019). 

 Blanca Calvo Alonso-Cortés, exdirectora de la Biblioteca Pública de Maó. 
“Bibliotecas de Misiones Pedagógicas: un cimiento poderoso para construir 
una sociedad libre” (25 GEN 2019). 

 Pere Alzina Seguí, professor de la Universitat de les Illes Balears, pedagog 
i investigador sobre l’educació a Menorca. “El compromís del municipi de 
Maó amb la renovació pedagògica durant els primers trenta anys del segle 
XX” (8 FEB 2019). 

 
Del 16 de novembre al 8 de febrer es va exposar la col·lecció de llibres enviats 
pel Patronato de Misiones Pedagógicas a l’escola rural de Llucmaçanes. 

 
2.3. CONFERÈNCIES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES 
 

 

 

 

 

 

 Lliurament de la Medalla d’Honor a l’entitat ARTIEM, rebuda pel president de 
la entitat José Guillermo Díaz Montañés. Durant l’acte va ser pronunciada la 
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conferència “No vale rendirse” a càrrec d’Emilio Duró Pamies, empresari, 
professor i conferenciant, (27 SET 2018). 

 Conferència “Els noms de lloc de Menorca i la toponímia oficial de les Illes 
Balears” a càrrec de Xavier Gomila Pons, professor de l’IES Joan Ramis i 
Ramis (22 OCT 2018). 

 Conferència “Cinema Amateur a Menorca” a càrrec de Miquel López Gual i 
Carlos de Salort Giménez, historiadors (25 OCT 2018). 

 Conferencia a càrrec de Josep Borràs Atienza “Francesc Tudurí de la 
Torre: pastor protestant, filantrop, maçó, polític”. Organitzat per l’Església 
Evangèlica de Menorca amb la col·laboració de l’Ateneu (26 OCT 2018). 

 Conferència “Cuarenta años después”, a càrrec del advocat, notari i 
vicepresident de la fundació bancaria La Caixa Juan José López Burniol. 
En commemoració del 40è aniversari de la Constitució Espanyola (5 NOV 
2018). 

 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. També es va poder gaudir 
de la intervenció solista de la mezzosoprano Victòria Riera, que va cantar 
la popular obra catalana “El cant dels ocells”. Organitzat en col·laboració 
amb Joventuts Musicals de Maó (JJ.MM.) (27 i 28 DES 2018). 
 

 
 

 Presentació del llibre “Menorca en el corazón y en el ADN” de Manuel 

Ventura Limosner i Enrique Ventura Crespo (18 GEN 2019). 

 Presentació del llibre “Tempus Fugit” a càrrec d’Ana Haro i Sam G., 

coordinadora i membre de La Isla de los Escritores (24 GEN 2019). 

 Conferència “El gobierno de las togas” a càrrec de Juan Antonio Martín 

Pallín, ex fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Amb la col·laboració 

de Debat a Bat (7 FEB 2019). 
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 Concert musical Speculum Musicae (Mirall de la música), amb l’actuació 

de Lore Arantzamendi, Montse Mercadal i Marina Plovins. En col·laboració 

amb Joventuts Musicals de Maó (9 FEB 2019). 

 Conferència “Les olors, els seus acords i els acords musicals”, a càrrec del 

químic i perfumista de Symrise Agustí Vidal (15 FEB 2019). 

 Presentació de l’entitat britànica sense ànim de lucre The Arts Society 

Menorca. L’exposició va córrer a càrrec d’Alison Ramage i Carles Jiménez 

Jorquera, presidenta i vicepresident de l’entitat (21 FEB 2019).  

Durant l’acte, també es va presentar el programa de conferències previstes 

per l’any 2019: 

- “Lalique: Master Jeweller, Master Glassmaker”. Eric Knowles, expert 

d’Antiques Roadshow (11 ABR 2019). 

- “Looking at Diego Velázquez’s: Las Meninas”. Carles Jiménez, 

assessor d’art, pèrit, escriptor i comissari independent (13 JUN 2019) 

- “Rembrandt: Bohemian or Bisinessman, Romantic or Rebel?”. Jane 

Choy Thurlow, professora (26 SET 2019). 

- “Opera and Desing”. Simon Rees, escriptor, acadèmic i ex assessor 

literari de l’Òpera Nacional de Gales (24 OCT 2019). 

 Conferències “Els nombres irracionals” i “Els fractals” a càrrec de Josep 

Lluís Pol i Llompart, president de la Societat Balear de Matemàtiques. 

Dirigides als alumnes dels IES Cap de Llevant, Pasqual Calbó, Josep 

Miquel Guàrdia i Joan Ramis (25 FEB 2019). 

 

   

 

 Conferència “La figura del Síndic de Greuges” a càrrec de Lluís Martínez 

Camps, Síndic Personer de Mollet del Vallès i president del Fòrum de 

Síndics i Defensors Locals de Catalunya. Organitzat per la Sindicatura de 

Greuges de Menorca, amb la col·laboració de l’Ateneu (5 MAR 2019). 

 Taula rodona “La problemàtica del transport aeri”. Van intervenir: Antoni 

Abrines, expresident d’AVIBA, Francisco Javier Ramis Otazua, director 

general de Ports i Aeroports del Govern de les Illes Balears, Miquel Preto, 

conseller de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, Joan Enric Vilardell, 

portaveu de la plataforma “El transport aeri ofega Menorca”. Va moderar 

l’acte Margarita Orfila, presidenta Ateneu (6 MAR 2019). 

 Emissió de la pel·lícula: “Concepción Arenal, la visitadora de cárceles” de 

Laura Maña, com a cloenda del curs de Literatura impartit per Elisa Pons 

Guasch (7 MAR 2019). 

 “Dones d’ahir, dones d’avui”. Acte literari musical en commemoració del Dia 

de la Dona, amb la participació de Carme Cloquells, poeta, Ana Haro, 
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escriptora, Inmaculada Pitaluga, catedràtica jubilada, Dolores Mir Ortiz, 

pianista, Sara Olives Petrus, clarinetista i Victoria Riera, mezzo-soprano 

(8 MAR 2019). 

 Conferència “Data Analisy” a càrrec de Benjamín Carreras Verdaguer, 

llicenciat en ciències per la Universitat de Barcelona i doctor en Física per la 

Universitat de València. Va formar part de l’Oak Ridge National Laboratory 

dirigint el grup de magnetohidrodinàmica. Col·laborador en el programa 

Càtedres de Excel·lència de la Universitat Carlos III de Madrid – Banco de 

Santander (15 MAR 2019). 

 “Viaje alucinante al futuro de la nanorobótica”. Conferència a càrrec de  

Samuel Sánchez Ordóñez,  doctor en Química i membre de l’Institut de 

Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Investigador principal del Smart nano-

bio-devices (5 ABR 2019). 

 Taula rodona-col·loqui “El Consell de Menorca, 40 anys després”, amb la 

participació de Francesc Tutzó, primer president del Consell de Menorca 

(1979-1983), Joana Mª Barceló, presidenta en el mandat de 1999 a 2003, 

Joan Huguet, president de 1991 a 1995, Josep Mª Quintana, jurista i autor 

d’estudis sobre el procés autonòmic i Josep Pons Fraga, editor diari 

Menorca, com a moderador.  Organitzat pel diari Menorca amb la 

col·laboració de l’Ateneu (9 ABR 2019). 

 

 

 
 

 

 “El llibre, una mirada interior”. Conferència a càrrec de Judit Tur Portella, 
restauradora especialitzada en la restauració d’obra gràfica (10 ABR 2019).  

 Conferència “Ones gravitacionals: explorant l’univers”, impartida per Alicia 
Sintes Olives, doctora en Física i professora titular de la Universitat de les 
Illes Balears de Física Teòrica (12 ABR 2019). 

 Debat electoral entre els candidats al Congrés de Diputats de les principals 
formacions: Ana Lia Noval García (PP), Pau Morlà Florit (PSOE), Sebastià 
Servera Moll (Unidas Podemos), Patricia Font Marbán (Mes per Menorca). 
Modera: Margarita Orfila Pons (15 ABR 2019). 

 Debat electoral entre els candidats al Senat de Diputats de les principals 
formacions: Aurora Herráiz (PP), Carme García Querol (PSOE), Mae de la 
Concha (Unidas Podemos), Eduard Riudavets (Més per Menorca). Modera: 
Margarita Orfila Pons (24 ABR 2019). 

 Conferència de José Alvarez Junco, catedràtic emèrit d’Història del 
Pensament i els Moviments Polítics i Socials de la de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid, “Naciones y 
nacionalismos, visión actual desde las ciencias sociales” (26 ABR 2019). 
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 VII Festival de Música Antiga de Maó 2019 organitzat per l’associació 

cultural “La Galatea”. Com a entitat col·laboradora, a l’Ateneu es va impartir 

unes classes magistrals de tècnica i interpretació vocal a càrrec de la 

soprano Elisabeta Scano, docent del Conservatori de Cagliari. Com a 

cloenda del curs, els alumnes participants van oferir una audició (29/30 ABR 

i 1/2 MAI 2019). 

 Debat electoral entre els candidats de les principals formacions al Consell 

Insular de Menorca: Misericòrdia Sugrañes (PP), José Negrete 

(Ciudadanos), Susana Mora (PSOE), Cristina Gómez (Unidadas 

Podemos), Maite Salord (Mes per Menorca) i Antoni Camps (Vox). 

Modera: Margarita Orfila Pons (8 MAI 2019). 

 Conferència-col·loqui “¿Para cuando un estado laico en España?” a càrrec 

de José Tamayo Acosta, director de la càtedra de Teologia i Ciències de 

les Religions de la Universitat Carlos III de Madrid. Amb la col·laboració de 

Debat a Bat (9 MAI 2019). 

 Conferència a càrrec de Damià Gomis, director del Laboratori 

interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la Universitat de les Illes Balears, 

“Canvi climàtic: causes, conseqüències i reptes de futur”. Co-organitzat amb 

GOB Menorca (10 MAI 2019).  

 Debat electoral entre els candidats de les principals formacions a 

l’Ajuntament de Maó Fernando Serrano Llabrés (Vox), Agueda Reynés 

Calvache (PP), Ricardo Terré Alonso (Ciudadanos); Mª Lluïsa Puertas 

Vallés (PI), Héctor Pons Riudavets (PSOE), Conxa Juanola Pons (Ara 

Maó). Modera: Margarita Orfila Pons (15 MAI 2019). 

 Presentació del llibre d’Atsushi Nakajima “La mujer pulpo -Cuentos del mar 

del Sur” a càrrec de Makiko Sese, traductora del llibre. (16 MAI 2019). 

 

   

 

 

  Xerrada-col·loqui sobre el sol pelvià “Connectem amb el cos. Descobrim 
aquelles parts més íntimes i amagades”, a càrrec de Marta Seguí, 
fisioterapeuta i psiconeuroimmunòloga (17 MAI 2019). 

 Participació de l’Ateneu en la dotzena edició de Maó + Flors. Es va combinar 
l’activitat artística dels alumnes de Pintura amb l’actuació de l’arpista Elena 
Armenteros (17/19 MAI 2019). 

 Taula rodona “El consum i el comerç de proximitat de Maó en crisis” amb la 
participació de Martí Pol, graduat en Geografia i màster en Innovació de 
Gestió de turisme, Gemma Olives, presidenta associació comerciants 
Mercat del Claustre, Vicente Cajuso, president d’ASCOME. J. Sánchez 
Tuomala, economista, soci-consultor de PROQUAME i representants de tots 
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el partits polítics de l’Ajuntament de Maó. Organitzat per l’Associació de 
Comerciants amb la col·laboració de l’Ateneu de Maó (20 MAI 2019). 

 Conferència “Els tuareg del desert del Sàhara”, a càrrec de Miquel Petit, 
fotògraf i apassionat del món àrab (24 MAI 2019). 

 Conferència-exposició a càrrec de Tesa Pons Livermore “Luces y sombras, 
penumbra serena”, on l’artista va explicar com, de forma particular, realitza 
les seves obres, les quals es van poder  contemplar en una petita mostra 
exposades el mateix dia a la Sala (30 MAI 2019). 

 Conferència “Medicina i Arte” a càrrec de José Nicolás Potente Chacón, 
metge especialista de l’Hospital Mateu Orfila (5 JUN 2019). 

 Dins la col·laboració que l’Ateneu manté amb Talleres Islados, es va 

informar als socis del taller “Del text a la imatge: un viatge d’anada i 

tornada” a càrrec de Manuel Gutiérrez Aragón, realitzat a Mongofre Nou. 

Gràcies a aquesta col·laboració, els socis de l’Ateneu van poder gaudir d’un 

important descompte sobre el preu del taller (6 a 9 JUN 2019). 

 Presentació del llibre “Autoretrat de Jordi Garcés” de Josep Cots, a càrrec 

d’Àlex Susanna, poeta, crític d’art i comissari d’exposicions, i de Jordi 

Garcés, arquitecte per la ETSAB de Barcelona, doctor en Arquitectura per 

la Universitat Politècnica de Catalunya i professor de projectes de l’Escola 

Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Co-organitzat amb el Col·legi 

Oficial d’Arquitectes de Balears, Delegació Menorca (7 JUN 2019). 

 Tertúlia “Ser galerista en Menorca” a càrrec d’Adolfo Cayón. L’acte va ser 

amenitzat per Dani Molina (piano) i Marina Plovins (veu). Acte exclusiu per 

a socis. Galeria Cayón (19 JUN 2019). 

 La Fundació Rubió i l’Ateneu de Maó, de la mà dels seus respectius 

presidents, Hipólito Mercadal i Margarita Orfila, van signar un conveni de 

col·laboració en el que la Fundació Rubió patrocinarà, dins el marc del VII 

Festival de Música Antiga de Maó, el curs “Redescobrim les obres mestres” 

dedicat a Bach i Mendelsshon, a càrrec de Rafel Esteve Alemany (21 JUN 

2019). 

 Festival Pedra Viva 2019 (Lithica, Ciutadella). La col·laboració entre 

l’Ateneu de Maó i els organitzadors del Festival va permetre que els socis 

de l’Ateneu gaudissin d’un descompte en l’adquisició telemàtica d’entrades: 

- “Lingua ignota” d’Hildegarde Von Bingen (1098-1179). Concert a càrrec 

de Yom, clarinet i composició i Elise Dabrowski, veu i composició (3 

JUL 2019). 

- “Pedrera rítmica: simfonia per bateries i Bidons”. Santi Arinsa, direcció i 

composició; Moisès Pelegrí i Pere Moll, coordinació (10 JUL 2019). 

- “París, Lisboa”. Música d’autor amb la veu de Salvador Sobral, Júlio 

Resende, piano; André Rosinha, contrabaix i Bruno Pedroso, bateria 

(17 JUL 2019). 

- “Bach, Fragment”, dansa contemporània amb Mal Pelo, grup format pels 

ballarins Maria Muñoz i Pep Ramis i la participació del violinista Joel 

Bardolet. Lithica, Ciutadella (24 JUL 2019). 

- “Veus que no veus”, teatre clown amb la Cia. Pepa Plana (31 JUL 2019). 
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- “Folias i Romanescas”. Jordi Savall, viola de gamba soprano i viola de 

gamba baixa de 7 cordes; Xavier Díaz-Latorre, tiorba i guitarra (7 AGO 

2019). 

- “Transitus”. Espectacle músico-visual, producció d’Alquimia Musicae 

(14 AGO 2019). 

- “Pedra en viu”. Mostra del talent creatiu d’artistes i companyies de l’illa 

de qualsevol disciplina escènica i lliurament del Premi Pedra Viva 

(16/18 AGO 2019). 

- “Peus a Terra”, dansa neoclàssica i contemporània sota la direcció 

d’Àfrica Brau, la producció de Dimitri Strudza i Marco Mezquida al 

piano (21 AGO 2019). 

- “Fang”, espectacle de circ de la companya Animal Religion (28 AGO 

2019). 

- “Tarta Relena”, a càrrec de la contralt Marta Torrella i la soprano 

Helena Ros (4 SET 2019). 

 Trobades d’Estiu del Cercle amb la taula rodona “Quo Vadis Menorca?” 

amb la presència dels ponents: Pedro Díaz Montañés, Enginyer Industrial, 

José Luis Sastre Gardés, CEO Grup Sasga, Jacinto Seguí Dolz de 

Castelar, Enginyer Naval, Jesús Vidal Coll, director general Vidal&Vidal i 

Joaquim Coello Brufau, Enginyer Naval, com a moderador. Organitzat pel 

Cercle d’Economia de Menorca amb la col·laboració de l’Ateneu de Maó (31 

JUL 2019). 

 Conferència-col·loqui “Diàleg amb Manuel Valls”. Polític amb una intensa i 

extensa trajectòria política a França on ocupà diferents càrrecs d’alt nivell 

en tots els àmbits de l’administració. Actualment és regidor a l’Ajuntament 

de Barcelona. Amb la participació de Josep Mª Quintana Petrus, president 

de l’Ateneu (1981-1987) i Pedro J. Bosch Barber, president de l’Ateneu 

(1995-2002). Presenta: Margarita Orfila Pons, actual presidenta de 

l’Ateneu (6 AGO 2019). 

 Cinquena edició de la “Nit d’Art de Maó” amb la participació de 65 artistes. 

En l’acte es va organitzar un punt de creació i demostració de les activitats 

de Pintura i Dibuix que ofereix l’Ateneu, de la mà de la professora Júlia 

Melià. Organitzat per l’Ajuntament de Maó amb la col·laboració de l’Ateneu. 

Port de Maó (9 AGO 2019). 

 Presentació de l’activitat cultural del curs 2019-2020. Els professors que 

impartiran els nous cursos, van explicar els objectius de les noves propostes 

davant la premsa (22 AGO 2019).  

 Els socis de l’Ateneu van poder gaudir d’un 10% de descompte en el preu 

del programa “Cultura i Gastronomia” que es composava d’un concert de 

Marco Mezquida i un sopar degustació de cuina menorquina organitzat per 

Victor Bayo. Mongofre (22 AGO 2019). 

 Presentació de la primera edició del “Premi d’Investigació Ateneu de Maó 

Fundació Asmar-Catalina Mercadal 2019”, que té com a objectiu afavorir 

propostes d’actuació d’acord amb els objectius de Desenvolupament 

Sostenible inclosos a l’Agenda 2030 de Nacions Unides, tenint l’illa de 

Menorca com a objecte de l’estudi de manera preferent. En la presentació 
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van intervenir Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu i Andrés Seguí 

Mercadal, president de la Fundación Asmar-Catalina Mercadal. Sala Victory 

(2 SET 2019). 

 

2.4. TERTÚLIES 
 
Durant el curs s’han realitzat 26 tertúlies que han tractat diversos temes 
d’actualitat.  
 

 Susana I. Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca, 
“Agenda 2030: la Menorca que mereixem” (23 OCT 2018). 

 Natàlia Sans Roselló, Adolfo Rodríguez Menéndez i intern del Centre 
Penitenciari de Menorca (voluntari “Menorca para todos”), “Voluntariat i 
compromís social”. (6 NOV 2018). 

 Carlos Salord Quetglas, diplomat en Fisioteràpia i president de l’associació 
Per la Mar Viva. “Problemàtica dels plàstics a la mar. Analitzar Menorca” (13 
NOV 2018). 

 Iker Martínez Eceolaza, de Somni Project. “Menorca: cultura, tradició, 
innovació” (20 NOV 2018). 

 Antoni Guasch Bosch, membre fundador de la secció de Genealogia de 
l’Ateneu de Maó. “Genealogía menorquina” (27 NOV 2018). 

 Margarita Llambias Ametller, secretaria insular d’Unió de Pagesos. “Feines 
del camp avui en dia” (4 DES 2018). 

 Justo Saura Mercadal, president de PIME. “PIME i empresaris, més de 40 
anys creixent” (11 DES 2018). 

 Manuel Delicado Olivera, tècnic informàtic i empresari. “Las nuevas 
tecnologia y los peligros en las redes sociales. ¿Cuánto has cambiado?” (18 
DES 2018). 

 Pedro Moll Ramón, gerent d’Excavacions Moll S.L., “Biomassa de Menorca 
per Menorca” (8 GEN 2019). 

 Joan Enric Vilardell i Santacana, representant de la Plataforma El 
Transport Aeri Ofega Menorca. “La connectivitat aèria de Menorca. El 
problema de la inestabilitat dels preus i freqüències en el transport aeri” (15 
GEN 2019). 

 Josep Borrás Atienza, membre de l’Església Evangèlica i estudiós de la 
història protestant de l’illa. “150 años de presencia protestante en Menorca” 
(22 GEN 2019). 

 Martí Carbonell Salom, arqueòleg i historiador “El recent viatge de l’Ateneu a 
Alger per conèixer les petjades de l’emigració menorquina a Algèria” (29 
GEN 2019). 

 Antoni Cladera, fotògraf. “Fotografia i emoció. Com gaudir del paisatge” (12 
FEB 2019). 

 Agustí Rodríguez Florit, geòleg. “La riquesa geològica de Menorca: què 
hem fet i què podem fer per garantir la seva conservació” (19 FEB 2019). 

 Eulàlia Olives Casteyó, presidenta de l’Orfeó Maonès. “Activisme cultural. 
De la teoria a la pràctica” (26 FEB 2019). 

 Francesc Font Rovira, enginyer tècnic agrícola, director tècnic del projecte 
Orgànic Son Felip i Algaiarens i fundador d’Orgànic Managers. “L’agricultura 
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orgànica, una alternativa més respectuosa amb el medi i les persones” (12 
MAR 2019). 

 Gabriela Paoli, psicòloga, experta en addiccions a noves tecnologies. “La 
hiperconectividad y su influencia en nuestras vidas” (19 MAR 2019). 

 Irene Estaún Clarisó, ambientòloga i gestora de projectes europeus de medi 
ambient pel Consell de Menorca. “Reptes de futur per la Reserva de Biosfera 
de Menorca” (26 MAR 2019). 

 Llorenç Pons, sastre. “Disseny i moda de cap a peus” (2 ABR 2019). 

 Glória Higueras Massó, assessora en aromateràpia. “Aromateràpia per a 
tota la família. Descobreix tot el que els olis essencials poden fer per a tu” 
(16 ABR 2019). 

 Lluís Sintes, baríton i president de Joventuts Musicals de Maó. “Lluís 
Sintes... cantant, la música com a forma de vida i la veu la seva eina” (30 
ABR 2019). 

 Manuel I. Sánchez Fuentes, coordinador del Grup Oleocultura de Menorca. 
“Menorca proyecta su singularidad al mundo a través del zumo del fruto de 
sus ullastres”. Tertúlia amb tast d’olis (6 MAI 2019). 

 Cristina Font Haro, especialista en economia, política i protocol xinès “El 
mercat turístic xinès: característiques, com són i què busquen” (7 MAI 2019). 

 Roser Román Rivas, arquitecta especialitzada en arquitectura i urbanisme 
sostenible. “Re Habitar la Ciudad: la gestión de edificios vacíos para 
revitalitzar barrios” (14 MAI 2019).  

 Anton Soler i Ferrater, responsable de comunicació del grup local de la 
cooperativa de producció i consum d’energies renovables, Som Energia. 
“Dieta per refredar el planeta” (21 MAI 2019).  

 Xisco Cardona, doctor en Dret Canònic i advocat del Tribunal de la Rota de 
la Nunciatura apostòlica a Madrid. “La nul·litat matrimonial per l’Església, una 
nova oportunitat”  (28 MAI 2019). 

 
2.5. CINECLUB 
 
El Cineclub de l’Ateneu ha projectat a les sales de cinema Ocimax de Maó 27 
pel·lícules en versió original. Els títols seleccionats van ser els següents: 
 

 Dos mujeres. Itàlia (1960). Direcció: Vittorio de Sica (18 i 20 SET 2018). 

 Suburbicon. EE.UU. (2017). Direcció: George Clooney (25 i 26 SET 2018). 

 El joven Karl Marx. França (2017). Direcció: Raoul Pek (16 i 18 OCT 2018). 

 Foxtrot. Israel (2017). Direcció: Samuel Maoz (23 i 25 OCT 2018). 

 Formentera Lady. Espanya (2018). Direcció: Pau Dura Peiro (6 i 8 NOV 
2018). 

 El insulto. França (2017). Direcció: Ziad Doueiri (13 i 15 NOV 2018). 

 Alma Mater. França-Líban-Bèlgica (2017). Direcció: Philippe Van Leeuw (20 i 
22 NOV 2018). 

 En la playa de Chesil. Regne Unit (2017). Direcció: Dominic Cooke (27 i 29 
NOV 2018). 

 Disobedience. Regne Unit (2017). Direcció: Sebastián Lelio (11 i 13 DES, 
2018). 

 El repostero de Berlín. Israel i Alemanya (2017). Direcció: Ofir Raul Graizer 
(18 i 20 DES 2018). 
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 ¡Lumière! Comienza la aventura. França (2016). Direcció: Thierry Frémaux 
(8 i 10 GEN 2019). 

 Cold war. Polònia (2018). Direcció: Pawel Pawlikowski (22 i 24 GEN 2019). 

 The rider. EE.UU. (2017). Direcció: Chloé Zhao  (29 i 31 GEN 2019). 

 Siempre juntos. Brasil (2018). Direcció: Gustavo Pizzi  (5 i 7 FEB 2019). 

 Dogman. Itàlia (2018). Direcció: Matteo Garrone (12 i 14 FEB 2019). 

 Tierra de Dios. Regne Unit (2017). Direcció: Francis Lee (19 i 21 FEB 2019).  

 The guilty. Dinamarca (2018). Direcció: Gustav Möller  (5 i 7 MAR 2019). 

 Mi obra maestra. Argentina (2018). Direcció: Gastón Duprat (12 i 14 MAR 
2019). 

 El veredicto (La ley del menor). Regne Unit (2017). Direcció: Richard Eyre 
(19 i 21 MAR 2019). 

 La noche de 12 años. Uruguai (2018). Direcció: Álvaro Brechner (26 i 28 
MAR 2019). 

 I called him Morgan. EE.UU. (2016). Direcció: Kasper Collin (2 i 4 ABR 
2019). 

 María Reina de Escocia. Regne Unit (2018). Direcció: Josie Rourke (9 i 11 
ABR 2019). 

 Un asunto de família. Japó (2018). Direcció: Kore-eda Hirokazu (25 ABR 
2019).  

 Juliet, desnuda. Regne Unit (2019). Direcció: Jesse Peretz (7 i 9 MAI 2019). 

 Pájaros de verano. Colòmbia (2018). Direcció: Ciro Guerra i Cristina Gallego 
(14 i 16 MAI 2019). 

 Custodia compartida. França (2017). Direcció: Xavier Legrand (21 i 23 MAI 
2019). 

 Carmen i Lola. Espanya (2018). Direcció: Arantxa Echevarria (28 i 30 MAI 
2019). 

 
La vocalia de Cineclub de l’Ateneu va col·laborar en la projecció del documental 
“El silencio de los otros”, dirigit per Almudena Carracedo i Robert Bahar. 
Organitzat per Menorca per la Democràcia i Memòries de Menorca. Sala Victory 
(15 ABR 2019) 
 
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 CINEMA 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: 
 

 Hampa dorada. EE.UU. (1930). Direcció: Mervin Le Roy (8 OCT 2018). 



17 

 

 El carnicero. França-Itàlia (1970). Direcció: Claude Chabrol (12 NOV 2018). 

 Al borde del peligro. EE.UU. (1950). Direcció: Otto Preminger (10 DES 
2018). 

 Kiss me deadly. EE.UU. (1955). Direcció: Robert Aldrich (14 GEN 2019). 

 La gran estafa. EE.UU. (1973). Direcció: Don Siegel (11 FEB 2019). 

 Odds again tomorrow. EE.UU. (1959). Direcció: Robert Wise (11 MAR 
2019). 

 El extraño viaje. Espanya (1964). Direcció: Fernando Fernán Gómez (8 ABR 
2019). 

 El extraño amor de Marta Ivers. EE.UU. (1946). Direcció: Lewis Milestone  
(13 MAI 2019). 

 El detective. EE.UU. (1968). Direcció: Gordon Douglas (10 JUN 2019). 
 
2.7. GRUPS DE LECTURA  
 
TALLER DE LECTURA JOVE 
 
Coordinat per Carme Cloquells. Lectures comentades: 
  

 Sessió informativa (28 SET 2018). 

 “Cims borrascosos” d’Emily Brontë (26 OCT 2018). 

 “Rebecca” de Daphne du Maurier (23 NOV 2018). 

 “Un altre pas de rosca” d’Henry James (14 DES 2018). 

 “La dama de blanc” de Wilkie Collins (18 GEN 2019). 

 “Bartleby el escribiente” d’Herman Melville (15 FEB 2019). 

 “La tempestad” de William Shakespeare (29 MAR 2019). 

 “Farenheit 451” de Ray Bradbury (3 MAI 2019). 

 “La llei del menor” d’Ian McEwan (14 JUN 2019). 

 
TEMPS DE LECTURA 
 
Coordinat per Santiago Maspoch. Lectures comentades:  
 

 “Cumbres borrascosas” de Emily Brontë (20 SET 2018). 

 “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla; capítols 11 i 12 de la segona part del 

Quixot (25 OCT 2018). 

 “Canadà” de Richard Ford ; capítols 13 i 14 de la segona part del Quixot (22 

NOV 2018). 

 “Un artista del mundo flotante” de Kazuo Ishiguro; capítols 15 i 16 de la 

segona part del Quixot (13 DES 2018). 

 “La Dona Pèl-Roja” de Orhan Pamuk; capítols 17 i 18 de la segona part del 

Quixot (24 GEN 2019). 

 “Todo es silencio” de Manuel Rivas; capítols 19 i 20 de la segona part del 

Quixot (21 FEB 2019). 

 “Si esto es un hombre” de Primo Levi; capítols 21 i 22 de la segona part del 

Quixot (21 MAR 2019). 
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 “La mujer justa” de Sándor Márai; capítols 23 i 24 de la segona part del 

Quixot (25 ABR 2019). 

 “Tres maestros: Balzac, Dickens, Dostoiewski” de Stefan Zweig; capítols 25 i 

26 de la segona part del Quixot (23 MAI 2019).  

 “El jugador” de Fiodor Dostoiewski; “Veinticuatro horas en la vida de una 

mujer” de Stefan Zweig; capítols 27 i 28 de la segona part del Quixot (20 JUN 

2019). 

 

 

3. REVISTA DE MENORCA 

 
L’Ateneu de Maó, en el seu afany per portar la seva revista al s. XXI ha estat 
treballant per a la seva digitalització. Per aquest motiu, es va signar un conveni amb 
el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la incorporació de la Revista 
de Menorca en el dipòsit de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). La 
digitalització ha estat possible gràcies a l’ajut del Govern Balear per mitjà de l’Institut 
d’Estudis Baleàrics. De moment, són accessibles en aquesta plataforma els 
exemplars que van des del 1888 fins a 1963 i de 2001 a 2017. 
 
– Enllaç de totes les revistes disponibles des de RACO: 
http://www.raco.cat/index.php/raco/about 
– Enllaç de la institució: 
https://raco.cat/index.php/index/publisher/getJournals?publisherId=291 
– Enllaç de la revista: 
https://raco.cat/index.php/RdM/index 
 

4. ACTIVITATS SECCIONS 

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

 

 
Exfilmô’18. XXXV Exposició Filatèlica i de Col·leccionisme Territorial de 
Balears, dedicada enguany als 25 anys Menorca Reserva de la Biosfera. 
Amb la col·laboració de la Fundació Rubió Tudurí. Es van editar un mata 
segells i un segell commemoratiu i es va presentar la Medalla d’Or al Mèrit 
Filatèlic atorgada pel Ministeri de Foment d’Espanya. Sala Cayón (5/15 DES 
2018). 
 
El treball del Grup Filatèlic va ser distingit amb la Medalla d’Or al Mèrit 
Filatèlic pel Ministeri de Foment del Govern Espanyol. 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. Aquest guardó no sols va 

https://raco.cat/index.php/RdM/index
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premiar els més de 100 anys dedicats al col·leccionisme sinó també a la 
tasca cultural i divulgativa pròpia del grup. 
 
La Medalla d’Or va ser presentada en un acte celebrat a l’Ajuntament de 
Maó. A l’acte va participar l’alcaldessa Conxa Juanola, els regidors Héctor 
Pons, Analía Noval i Mateu Aínsa, la presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila 
i el president del Grup Filatèlic, José Ametller Pons (30 NOV 2018) 
 
 

  
 

 
Projecció del documental “La guerra dels segells” (2008) dirigida per Jaume 
Rodríguez, cinta que relata el primer viatge del correu submarí de la història. 
Sala A. Victory (3 MAI 2019). 
 
Visita a l’Illa del Rei al port de Maó, seguida d’un dinar del grup assistent (12 
MAI 2019).  
 
Reunions dominicals a l’Ateneu dels membres del Grup amb participació 
de col·leccionistes, filatelistes i numismàtics (15 SET 2018/30 JUN 2019). 
 
El Grup Filatèlic i Numismàtic va realitzar la seva Assemblea General 
Ordinària el 5 de maig de 2019. 

 

4.2. GRUP FILHARMÒNIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 

 

 
 
En la 15èna sèrie de la 4a època, corresponent al curs 2018-2019, el Grup 
Filharmònic va oferir els següents concerts: 
 

 Número 1159. Concert 7è de la 14ena sèrie. “Concert homenatge. Dones 
compositores”, a càrrec de la Coral Femenina de Cambra del Grup 
Filharmònic. Piano i direcció: Lola Mir. Sala Sant Antoni “Sa Nostra” (6 DES 
2018). 

 Número 1160. Matinals de Música. Actuació d’alumnes de cambra del 
Conservatori. Sala d’Actes (3 FEB 2019). 
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 Número 1161. Vetllada Musical oferta per l’Orquestra de Cambra del Grup 
Filharmònic de l’Ateneu de Maó, que va interpretar peces de G.F. Telemann, 
D. Shostakovich, John Cage, Doris Gazda i Carl Jenkins. Direcció: Carme 
Cardona. Sala de Cultura “Sa Nostra” de Maó (17 MAR 2019). 

 Número 1162. Matinals de Música. A càrrec de  Laia Lluch Pons (clarinet) i 
Patricia Romero (piano). Sala d’Actes (31 MAR 2019). 

 Número 1163. 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 (18 ABR 2019).  

 Número 1164. Matinals de Música amb Jaume Sans (flauta) i Joan Sureda 
(piano). Sala d’Actes (5 MAI 2019).  

 Número 1165. Matinals de Música amb la interpretació d’Eva Cardona, 
Andreu Menorca i Curro González, membres del Balearic Guitar Foundation. 
Sala d’Actes (26 MAI 2019). 

 
El Grup Filharmònic de l’Ateneu va participar, junt amb la Coral Estel de 
Ciutadella, la Coral Musicantes de Palma, Quadrivium Vocal Ensemble des 
Mercadal i l'Orfeó Ramón Llull de Palma de Mallorca, en el concert “El Messies” 
de Haendel, organitzat per Joventuts Musicals de Maó i l’Orfeó Ramon Llull. 
Església de Santa Maria de Maó (7 ABR 2019). 
 
El Grup també va col·laborar en el concert “Un estiu amb molta corda”, en 
commemoració del 10è aniversari del Museu de Menorca, sota la direcció de 
Carme Cardona Mir. Claustre del Museu de Menorca (3 SET 2019).  

 
El Grup va celebrar la seva Assemblea General el 3 d’octubre de 2018. 
 

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. Enguany les sessions van 
consistir en atencions individualitzades per 
analitzar millor cada cas particular. Al llarg del 
curs van convocar les següents trobades: 

 

 Dimecres 7 de novembre de 2018. 

 Dimecres 5 de desembre de 2018. 

 Dimecres 9 de gener de 2019. 

 Dimecres 6 de febrer de 2019. 

 Dimecres 6 de març de 2019. 

 Dimecres 3 d’abril de 2019. 
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 Dimecres 8 de maig de 2019. 
 
4.4. GRUP FOTOCLUB ATENEU DE MAÓ 
 

 
 

Espai concebut per acollir trobades setmanals al voltant de la fotografia i l’edició 
d’imatges. 
 

 Mostra fotogràfica del Fotoclub a la Sala d’exposició “La Caixa” (15-30 
OCT 2018).  

 “Taller de fotografia macro i d’aproximació”. Va constar de dos parts: 
Teoria, planificació, material i consells (16 MAR 2019) 
Sortida fotogràfica (17 MAR 2019) 
El taller va ser impartit per Antoni Cladera. Donat l’èxit de participació, el 
taller es va repetir els dies 23 i 24. 

 “La visión de la calle. Taller de fotografía callejera, social y documental”: 
mètodes, composició, projectes, selecció, processat. Impartit per Carlos 
Permuy, juntament amb una tertúlia a càrrec de Lluís Real (29,30 i 31 
MAR 2019). 

 
  

 

 Taller de fotografia “De lo personal a lo professional” amb Pedro Etura, 
X-Photographer, amb el següent  programa:  
- Touch & Try Serie X i Sistema GFX  
- Introducció de Fujifilm i FotoRuano PRO  
- Taller de Pedro Etura  
- Debat i torn de preguntes  
Organitza Fuji Film Espanya amb la col·laboració de la vocalia de 
Fotoclub (3 JUL 2019). 
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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): Juan Antonio Peiró.  
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 i Andreu Menorca. 
Professora d’arpa: Elena Armenteros. 
 
Audicions: 
 
1er. trimestre:  

 Audició d’alumnes de piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (17 DES 2018). 

 Audició d’alumnes de piano i flauta travessera. Sala d’Actes de l’Ateneu 
(19 DES 2018). 

 Audició d’alumnes de piano i guitarra. Sala d’Actes de l’Ateneu (21 DES 
2018). 
 

2on. trimestre: 

 Audició d’alumnes de piano i flauta. Sala d’actes de l’Ateneu (27 MAR 
2019). 

 Audició d’alumnes de piano, guitarra i arpa. Sala d’actes de l’Ateneu (29 
MAR 2019). 

 
3er. trimestre: 

 Audició d’alumnes d’arpa i piano de l’Aula de Música de l’Ateneu. Sala 
d’Actes de l’Ateneu (31 MAI 2019).  

 Audició d’alumnes de flauta travessera i piano de l’Aula de Música de 
l’Ateneu. Sala d’Actes de l’Ateneu (3 JUN 2019) 

 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 ( 5 JUN 2019).  
 

Concert de final de curs dels alumnes de l’Aula de Música de l’Ateneu “Un 
conte dibuixat”. Teatre de l’Orfeó Maonès (1 JUN 2019). 
 
L’Ateneu de Maó i el centre Carles Mir van signar un conveni amb la participació 
de l’Obra Social La Caixa, en el que s’ofereix als usuaris del centre l’oportunitat 
de participar i gaudir dels beneficis que ofereix la música, amb el valor afegit de 
fer-ho fora del centre i en un ambient diferent. La professora d’aquesta nova 
experiència és Julia Pascual. 
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L’Aula de Música es va acostar per Nadal als dos geriàtrics de Maó per cantar 
Nadales amb els avis. 
 
En la diada de Sant Antoni, l’Aula de Música de l’Ateneu es va apropar a les 
instal·lacions del centre Carles Mir per gaudir amb els usuaris de la festa. 
 
Concert d’arpa d’Elena Armenteros en la dotzena edició de Maó+Flors (19 MAI 
2019).   
 
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 
 
Els concerts familiars són una proposta per a un públic familiar de totes les 
edats. En els objectius, també es contempla el gaudiment personal i la 
integració social de persones amb discapacitat, tot creant un espai conjunt i 
integrador on pares i fills puguin compartir una estona de música i d’oci. 
Organitzats pel professorat de l’Aula de Música de l’Ateneu, amb el patrocini de 
l’Obra Social “La Caixa”.  
 

 “Una aventura de pel·lícula”, a càrrec de la Coral Mitjanit (18 NOV 2018). 

 “La volta al món en 80 dies”, amb la participació de Elena Armenteros 
(arpa), Iris Taltavull (flauta) i Maria Galetta (narradora) (24 FEB 2019) 

 “Las zapatillas rojas”, amb l’actuació d’Alexander Hopkins (guitarra 
barroca), Mª Antonietta Muggianu (cant i narració), Elena Armenteros 
(arpa barroca) i Laura Sintes (dansa) (6 ABR 2019) 

 
5.2. PINTURA I DIBUIX 
 
Les classes de dibuix i pintura per adults, joves i infantils des de 4 anys, van ser 
coordinades per la pintora Julia Meliá. 
  
S’han tractat tècniques com el carbonet i pastel, amb els adults l’oli i amb els 
alumnes més petits. També s’han realitzat diferents manualitats i pintura amb 
materials variats. 
 
 L’Aula de Dibuix va participar en les activitats que l’Ajuntament de Maó va 
organitzar com a Ciutat Educadora. Van estar ubicats a la Pl. Espanya, davant 

http://elraconetdemusica.blogspot.com.es/
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la Peixateria, i durant uns moments van ser acompanyats per la coral Mitjanit de 
Sant Lluís (18 NOV 2018). 
 
Donada la bona experiència amb els alumnes del centre Carles Mir en l’activitat 
de Música, es va iniciar, amb un grup reduït, l’activitat de Pintura un cop per 
setmana. 
 
L’aula de Pintura i Dibuix va participar en la dotzena edició de Maó+Flors amb 
l’exposició titulada “Flor d’Ateneu” (17/19 MAI 2019). 
 

   
 
 
Exposició conjunta de final de curs d’una selecció de treballs dels alumnes de 
pintura i dibuix. Sala d’Actes (3-14 JUN 2019).  
 
Participació en l’acte “Nit d’Art” de Maó, on es va fer una demostració de les 
activitats de pintura i dibuix que organitza l’Ateneu. Port de Maó (9 AGO 2019). 
 
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 
 
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. 
 
 
ALEMANY 
 
Enguany es va iniciar al mes de novembre un curs de conversa en alemany amb 
sessions setmanals (dimarts) de 60 minuts. Dirigit per Maria Gomila Pons, 
filòloga. 
 
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 
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Access, navegació per Internet i recerca d’informació. Professor: Carles Camps 
Cabrera, informàtic. 
 

5.5. CURS DE NARRATIVA 
 
Dirigit per Mariona Fernández. Es van impartir dos cursos de narrativa 
autobiogràfica:  
 

- Estat de vigília: Mirar, atendre, fer-nos conscients i qüestionar-nos la 
realitat. Escriure pel plaer de descobrir-nos. 

- Narrar la vida: Saber què recordem que no ho sabíem, aprofundir en 
alguns records i escriure’ls per descobrir-nos i convertir-nos en 
personatge literari. 
 

5.6. CURS DE LITERATURA CASTELLANA 
 
Curs de periodicitat quinzenal i de nivell divulgatiu sobre clàssics i 
contemporanis de la literatura en llengua castellana. Impartit per la professora 
de Literatura Elisa Pons Guasch. 
 
Al llarg del curs es van seguir dos itineraris: 
 

- Poesia narrativa medieval i contemporània 
- Escriptores espanyoles del segle XIX 

 
La darrera figura que es va tractar en el curs va ser la de l’escriptora 
Concepción Arenal i com a cloenda es va projectar la pel·lícula “Concepción 
Arenal, la visitadora de cárceles” de Laura Maña. Als dos actes van assistir la 
directora, la subdirectora i un grup de funcionaris del centre penitenciari de 
Menorca. 
 
5.7. CURS  DE ROBÒTICA EDUCATIVA APRENTIK 
 
Impartit per Laura Montoya i organitzat per a tres nivells educatius: infantil, 
primària i secundària. L’objectiu del curs tractava d’incorporar automatismes a 
dissenys fets a partir de peces de Lego.  
 

 
 

- Casal Tecnològic de Nadal per a nens i nenes de 6 a15 anys (26 DES 
2018 a 4 GEN 2019). 
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- Casal Tecnològic Setmana Santa per a nens i nenes de 6 a 15 anys (23 a 
26 ABR 2019).  

- Casal Tecnològic d’Estiu per a nens i nenes de 6 a 15 anys (24 a 28 

JUN 2019).  

 

6.  XI FORO MENORCA ILLA DEL REI 

 
La onzena edició del Foro Menorca Illa del Rei es va convocar sota el títol 
“Nuevas apuestas, retos y oportunidades para Menorca” L’acte va tenir lloc el 8 
d’agost a l’antic Hospital Illa del Rei.   
 
La trobada va comptar amb la participació de Manuel Alabart, ambaixador 
d’Espanya; María del Corral, crítica i comissaria d’art; Frédéric Biousse i 
Guillaume Foucher, empresaris i propietaris de l’agroturisme Torre Vella i 
Santa Ponsa (Alaior) i  Jorge Fabra, president de la iniciativa “Economistas 
Frente a la Crisis” i conseller del Consell de Seguretat Nuclear (2017-2019). 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. 
 

7.  ALTRES 

 
•  Espai de radio a CANAL4 titulat LLETRES QUE NO CADUQUEN. S'emet els 
dilluns a les 12:45 a la 90.3 FM. La responsable de l’espai és Elisa Pons Guasch 
i es tracten temes d'informació sobre activitats de l'Ateneu relacionades amb la 
literatura i de recomanació i comentari de llibres (NOV a JUN 2019).  
 
• L’Ateneu de Maó va signar un conveni de col·laboració amb el GOB amb el 
compromís de no emprar vaixelles de plàstic d’un sol ús. El motiu és manifestar 
la preocupació per l’enorme presència de plàstics al mar i l’interès i voluntat 
d’intentar contribuir a la reducció de plàstics d’un sol ús i promoure la reducció 
de plàstics per altres materials manco conflictius pel que fa a l’entorn (13 GEN 
2019). 
 
• El premi Maria Lluïsa Serra-Taula d’Or 2019 concedit pel Consell Insular de 
Menorca va ser atorgat a títol pòstum a la figura de la soprano Maria Mercadal 
Pons (Maó 1874-1969). Coneguda amb el nom artístic de Maria Mercadal 
d’Aguinaga, va ser una destacada cantant de diferents gèneres, impulsora de 
l’activitat cultural i musical a Menorca i qui va recuperar el Grup Filharmònic de 
l’Ateneu de Maó. A l’acte van intervenir l’historiador Gabriel Julià i el Quartet 
Aguinaga, amb una actuació musical (7 MAR 2019). 
 
• Recolzament a la candidatura de Cees Nooteboom al Premi Princesa de 
Asturias de les Lletres, proposat per la Fundació Rubió (20 MAR 2019). 
 
•  L’Ateneu es va adherir a la “Declaració de Davos 2018. Hacia una Baukultur 
de alta calidad para Europa”. La Declaració defineix una posició comú europea i 
reclama fomentar l’espai construït de qualitat, en la seva acceptació més àmplia, 
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cultural i urbana, i promoure les polítiques públiques que impulsin aquesta 
transformació (10 MAI 2019). 
 
•  El web de l’Ateneu ha tingut durant el 2018, 8.310 usuaris, que han vist 24.375 
pàgines (2,9 pàgines per usuari), amb una durada mitjana de les sessions d’1 
minut 33 segons. De Facebook ens han arribat 1.561 visites. 
L’ús del mòbil segueix la tendència del 2017: d’aquestes visites el 32% han estat 
amb mòbil, el 7% amb tauletes, i el 61% amb ordinador. 
 
• L’Ateneu va celebrar la seva Assemblea General Ordinària de Socis el dia 3 de 
juny de 2019. 
 
AGRAIMENTS  
 
L’Ateneu expressa el seu agraïment als ajuts atorgats per l’Ajuntament de Maó, 
Consell Insular de Menorca, Institut d’Estudis Baleàrics, Preservation Fund, 
Fundació Rubió i Obra Social “La Caixa” per a la realització d’activitats.  
 
També, per les seves col·laboracions desinteressades, al Gabinet Orfila, a 
l’hotel Artiem, a Sasga Yachts, a Palliser i a la galeria d’art Cayón. 
 
Destaquem, així mateix, les aportacions econòmiques efectuades per socis i no 
socis a la Fundació Ateneu. 
 

8. ACTIVITATS EXTERNES 

 
CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES   
 

 Conferència “La nova intel·ligència del segle XXI. Intel·ligència emocional i 
intel·lectiva” a càrrec d’Ana Robles Aznar. Organitzat per Ana Robles (13-
14 SET 2018). 

 Taula rodona “Eutanàsia, el dret a la darrera voluntat” amb la participació de 
Fernando Pinto, magistrat impulsor del servi de mediació familiar, Vicenç 
Thomàs, vicepresident del Parlament de les Illes Balears i Héctor Pons, 
secretari general PSOE Maó. Organitzat per PSOE Maó (28 SET 2018). 

 Xerrada informativa “Les ajudes al lloguer” amb Marc Pons, conseller de 
Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear, Susana Mora, secretària 
general del PSOE Menorca i presidenta del Consell Insular de Menorca i 
Irene Triay, secretària general de Joventuts Socialistes (17 OCT 2018). 

 Presentació del llibre “Un encargo especial” de Pilar Lafuente a càrrec de 
Luis Alejandre Sintes. Organitzat per l’autora (21 NOV 2018). 

 Taula rodona “La central elèctrica de Menorca: l’energia a debat”. Van 
intervenir Ildefonso Hernández, catedràtic de Medicina preventiva i Salut 
pública, Eduard Furró, coordinador tècnic dels col·lectius CMES, Kinia 
Barber, dissenyadora i coordinadora de projectes sostenibles i Lluïsa 
Sintes, membre agrupació electoral Ara Maó, com a moderadora. Organitzat 
per Ara Maó  (28 NOV 2018). 

 Xerrada-col·loqui “La Memòria històrica, una qüestió de dignitat que s’ha fet 
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llei” amb la intervenció de Fernando Martínez, director general de Memòria 
Història (Govern Espanyol), Silvia Cano, diputada al Parlament de les Illes 
Balears i Héctor Pons, secretari general PSOE Maó. Organitzat per PSOE 
Maó (10 DES 2018). 

 Presentació del llibre “Los 17 artículos de Richard Kane”, de José Cardona 
Vidal, a càrrec de Miquel Àngel Limón. Organitzat per l’autor (14 DES 
2018). 

 Taula rodona “Una nova vida per l’antiga SEAT. Idees sobre el futur públic de 
l’edifici”, amb la intervenció de Borja Carreras Moysi, exalcalde de Maó, 
Toni Vidal, arquitecte, Dolores Antonio, regidora d’Urbanisme de Maó i 
Héctor Pons, secretari general PSOE Maó. Organitza PSOE Maó (1 FEB 
2019). 

 Conferència “Pasos que dejan huellas: experiència de trabajo con mujeres de 
extrema vulnerabilidad social” a càrrec de Mirtha Beatriz Lezcano 
Espínola, psicòloga social i comunitària a Paraguai. Organitza Mans Unides 
(5 FEB 2019). 

  Conferència “Simbolismo en la Flauta Mágica de W.A. Mozart” a càrrec de 
César A. Mateos Benavides, professor i productor musical i gerent de 
l’orquestra del Real Cercle Artístic de Barcelona. Organitzat per Lux Agora 
(14 FEB 2019). 

 Documental-col·loqui “Lejsara, una història entre dos mons: Sàhara i 
Balears”. Col·loqui amb els directors del documental Rubén Capilla i Marc 
Ferrà (22 FEB 2019). 

 Recital de piano “Viatge per l’impressionisme pianístic” a càrrec de Gemma 
Lloret Guisasola. Dirigit als alumnes de l’IES Pasqual Calbó i Calders. 
Organitzat per l’IES Pasqual Calbó i Calders (11 MAR 2019). 

 Presentació del llibre “El sentido de la palabra” de Diego Riera, amb la 
participació de Ponç Pons. Organitzat per l’autor (13 MAR 2019). 

 Presentació del llibre del magistrat Fernando Pinto Palacios “Si no levantas 
los ojos, crónicas de un juez optimista” a càrrec de Josep Bagur, director 
del diari Menorca. Organitza diari Menorca (3 ABR 2019).  

 Presentació del llibre “Llocs i pagesos II” d’Antoni Olives Camps. Va 
presentar Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca. Organitzat pel diari 
Menorca (4 ABR 2019).  

 Presentació del projecte “Obertament Balears”, que té com objectiu la lluita 
contra l’estigma per raó de salut mental, amb el testimoni de persones que 
han viscut o viuen un trastorn de salut mental. Organitzat per 3salutmental; 
Obertament Balears; Fundació per Persones amb Discapacitat de Menorca 
(6 MAI 2019). 

 Concert d’alumnes i professors de l’IES Pasqual Calbó i Calders, amb el 
següent programa: 
- Gerard Carrillos (clarinet). “Square Hammer”  
- Sergi Pons (guitarra). “Estudi de Tàrrega” 
- Nuria Pons Orfila i Maria Josep Giménez (violoncel i piano). “Ària de 

Bach” 
- Maria Josep Giménez i Gemma Lloret (piano a quatre mans). “Petit Suite 

de Debussy en Bateau” 
- Gemma Lloret (piano). “Claro de Luna” de Debussy 
- Sergi Costa i Gemma Lloret (saxo i piano)”Ària de E. Bozza” 
- Sergi Costa (saxo). “Tango de Piazzola” 
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Organitzat per l’IES Pasqual Calbó i Calders (17 MAI 2019). 

 Presentació del llibre  de Nuria Pons Comellas, tècnic en Administració i 

Finances, diplomada en Empresarials i graduada en Administració i Direcció 

d’Empreses, “Irun, mi mundo al revés” (31 MAI 2019). 

 Projecció del documental “EnFemme” d’Alba Barbé i Serra. Organitzat per 

l’Ajuntament de Maó (1 JUL 2019). 

 Acte de lliurament dels Premis Illa de Menorca de Narració Curta i 

Poesia 2019, amb la intervenció “Ment i ficció” a càrrec de Carme 

Cloquells, escriptora. Organitzat per diari Menorca (6 JUN 2019). 

 Presentació del llibre “Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures”. Amb la 

participació de l’autor, Sergi Sol, i Marta Rosique, Maxi Calero i Pep 

Picas. Organitzat per l’editorial Ara Llibres (12 JUL 2019). 
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9. 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 Rivas 


