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OBERTURA DE CURS 

Carlos Berzosa Alonso-Martínez, rector de la Universitat Complutense de Madrid, 

pronuncià, el divendres dia 17 d’octubre, la lliçó inaugural del curs acadèmic 2003-2004. 

Títol de la dissertació: “Globalización y modelo económico”. Prèviament s’inaugurà una 

exposició dedicada a Francesc Hernández Mora.  

 

 

CICLES 

 

LES IDEOLOGIES ACTUALS 

Lluís Argemí i d’Abadal, catedràtic d’Història del Pensament Econòmic de la Universitat 

de Barelona, parlà de “Socialisme: orígens i evolució” (24-10-03). 

Miguel Cuerdo Luengo, professor d’Economia Aplicada de la Universitat Juan Carlos I de 

Madrid, dissertà sobre “Ecologismo” (30-1-04). 

Victoriano Martín Martín, catedràtic d’Història de les Doctrines Econòmiques de la 

Univesitat Rey Juan Carlos de Madrid, ens parlà de “El liberalismo clásico” (13-3-04). 

Luis Perdices de Blas, catedràtic d’Història del Pensament Econòmic de la Universitat 

Complutense de Madrid, va titular la seva dissertació: “El liberalismo contemporáneo” (23-

4-04).   

 

 

TERTÚLIES SOBRE TURISME I SOCIETAT 

     “Turisme i model econòmic” va ser el títol de la primera tertúlia a càrrec dels       

catedràtics de la Universitat Complutense de Madrid Carlos Sebastián Gascón i Joan 

Hernández Andreu (30-10-03). 

       “Turisme, territori i medi ambient”, segona tertúlia (13-11-03), va tenir com a ponents: 

Maria Lluïsa Dubón (Llicenciada en Geografia), Sergi Marí (economista) i Joan Gomila 

(arquitecte). 

        “Turisme, societat i cultura”, tercera tertúlia, va comptar amb la presència de Roberto 

Coll Vinent, catedràtic de Documentació de la Universitat de Barcelona, i de Joan F. 

López Casasnovas, professor de Filologia Romànica (18-12-03). 

(En les tres tertúlies actuà com a moderador el periodista David Jubé) 

 

COMMEMORATIU DELS XXV ANYS DE LA CONSTITUCIÓ 

 (organitzat per la Universitat Menéndez y Pelayo de Madrid) 

         Manuel Jiménez de Parga, president del Tribunal Constitucional, dissertà, al Cercle 

Artístic, sobre “La vigencia de la Constitución” (17-11-03). 

         Fernando García de Cortázar, catedràtic d’Història Contemporània de la 

Universitat de Deusto, va titular la seva conferència “25 años mejor” (18-11-03) 

         Julio Iglesias de Ussel, catedràtic de Sociologia i Secretari d’Estat d’Educació i 

Universitats. “Una sociedad renovada”, va ser el títol de la seva dissertació (20-11-03). 

          Jon Juaristi, director de l’Institut Cervantes, que ens parlà de “La creatividad 

cultural y los nuevos horizontes del Español (25-11-03). 



           Enrique Fuentes Quintana, catedràtic emèrit d’Economia Aplicada i President de 

la Reial Acadèmia de Ciènces Morals i Polítiques, dissertà sobre “El conflicto entre 

democracia y crisis económica: la respuesta de los Pactos de la Moncloa (27-11-03). 

           Gabriel Cisneros, ponent constitucional i diputat del Partit Popular per Saragossa, 

va tancar el cicle, i “En defensa de la Consttución” va ser el títol de la xerrada (28-11-03). 

 

 

CICLE DE CONFERÈNCIES ORGANITZADES PER LA FILIAL DE MENORCA DE 

L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS, AMB LA 

COL·LABORACIÓ DE L’ATENEU. 

   

            Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia Aplicada i director del Centre 

de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra, dissertà sobre “Els nous 

eixos de la política social. La problemàtica de la despesa sòcio-sanitària a Espanya” (1-4-

04). 

             Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de Salut Pública de la Universitat 

Miguel Hernádez d’Alacant, parlà sobre “Aspectes político-socials en l’origen dels 

problemes de salut” (16-6-04). 

  

 

CONFERÈNCIES ORGANITZADES PER L’ATENEU 

 

            “A un any del Prestige, valoració de la catàstrofe”, xerrada-col·loqui amb la 

intervenció dels voluntaris Carme Cardona i Rafael Femenías, el membre de la 

Plataforma Nunca Máis de Catalunya Víctor Cabral i el president del GOB Sergi Marí 

(21-11-03).  

             “Lectura i cançons en record de Miquel Martí i Pol”. Intervingueren: Laura Pons, 

Pili Lucena, Maria Camps, Carlos Mangado, Jordi Odrí, Joan Cubas i Pere Fiol. Va 

presentar l’acte Francesc Florit Nin (26-11-03).  L’acte es repetí el 4 desembre i també es 

celebrà al Cercle Artístic el dia 17. 

              José María Quevedo Ruiz, tinent coronel de l’Exèrcit, parlà sobre “Armas de 

destrucción masiva ¿amenaza real o ficción?” (12-12-03). 

               Miguel Sebastián Gascón, professor titular de Fundamentos de  Análisis 

Económico de la Universitat Complutensse de Madrid i assessor en matèria econòmica de 

José Luis Rodríguez Zapatero, parlà sobre “Una política económica para España” (5-2-04). 

              Carlos Belmonte Martínez, doctor en Medicina, catedràtic de Fisiologia i director 

de l’Institut de Neurociències de la Universitat Miguel Hernández-CSIC, dissertà sobre 

“Imágenes y sensaciones en el cerebro” (9-2-2004). 

              Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, catedràtic d’Història Contemporània de la 

Universitat Complutense de Madrid, exposà el tema “Un período en revisión: La Segunda 

República Española” (20-2-04). 

               Maria Lluïsa Dubón Pretus, doctora en Geografia per la Universitat de les Illes 

Balears, parlà de “Com s’explica la situació actual de la mortalitat a Menorca” (27-2-04). 

               Antonio Cendrero Uceda, doctor en Ciències Geològiques per la Universitat 

Complutense de Madrid. “Acción humana y procesos geológicos superficiales” va ser el 

títol de la seva dissertació (5-3-04). Acte organitzat per la Vocalia de Ciència i Tècnica. 



               Miguel A. Alario y Franco, doctor en Ciències Químiques per la Universitat 

Complutense de Madrid, ens parlà de “El agua: líquido esencial, sólido excepcional y gas 

natural (26-3-04). Organitza: Vocalia de Ciència i Tècnica. 

               David Baró, llicenciat en Filosofia, xerrà sobre “La desobediència civil: un dret 

contra el dret (2-4-04). 

               Carlos Belmonte, doctor en medicina, parlà de “El dolor” (4-6-04). Organitza 

Vocalia de Ciència i Tècnica.  

 

 

CURSOS 

 

III CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA: 

POLÍTICA I PODER A L’ANTIGUITAT GRECOLLATINA 

Organitzat per la Secció Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos i Fundació 

“la Caixa” a les Illes Balears, amb la col·laboració de l’Ateneu de Maó, l’Institut Menorquí 

d’Estudis i la Universitat de les Illes Balears. 

 

              Francesc Casadesús, president de la SEEC i professor titular de Filosofia de la 

Universitat de les Illes Balears, obrí el cicle dissertant sobre “L’origen de l’activitat política 

a Grècia: entre tirans i savis” (13-12-03). 

              Antonio Alvar, president de la Sociedad Española de Estudios Clásicos i 

catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat d’Alcalá, ens parlà de “Lengua y política en 

Roma” (20-12-03). 

              Tomás Calvo, catedràtic de Filosofia Grega de la Universitat Complutense i 

president de la Sociedad Ibérica de Filosofia Griega, ens exposà el tema “Poder y razón en 

el pensamiento platónico” (31-1-04). 

               Francisco Rodríguez Adrados, membre de la Real Academia Española i 

professor emèrit de la Universitat Complutense, dissertà sobre “Los griegos y la idea de 

monarquía” (28-2-04). 

             Josep Montserrat, catedràtic de Filosofia Grega de la Universitat Complutense, 

ens parlà de “Marc Aureli: l’emperador que no volia esser-ho” (20-3-04). 

              Alberto Bernabé, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat Complutense, 

ens exposà el tema “Las mujeres al poder: utopías pol´ticas en la comedia” (8-5-04). 

               Pere Lluís Cano, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, va tancar el cicle dissertant sobre “Cabdills i Emperadors a la Roma 

cinematogràfica” (29-5-04). 

 

 

DEBATS ELECTORALS 

Per al Congrés de Diputats a les Eleccions del 14 de març. Intervingueren els candidats 

Joan Salord (PP), Gràcia Muñoz (PSOE), Lluís Torres (Progressistes per les Illes 

Balears), Federico Álvarez (UCM) i Llorenç Bosch (UPB) (9-3-04). 

El debat amb els candidats al Senat es va suspendre en coincidir la data de celebració amb 

l’atemptat de Madrid de l’11 de març.  

 



Eleccions Europees. Hi participaren: Josep Ramon Balanzat (EU), Teresa Riera (PSIB-

PSOE) i Maria Josep Morell (PSM). L’absència de la representant del PP Antònia Gener 

va restar trascendència al debat (19-6-04). 

 

 

CONFERÈNCIES I ACTES ORGANITZATS PER ALTRES ENTITATS 

Càritas Diocesana de Menorca 

Salvador Obiols i Gras, Secretari General per a la Immigració de la Generalitat de 

Catalunya, parlà de “Immigració i futur. Catalunya terra d’acollida” (7-10-03).         

A.P.D. Zona Mediterrània 

Miquel Vila Despujol, exdirector general de Gestió d’Energia d’ENDESA i actual 

conseller de FECSA-ENDESA, dissertà sobre “Situación del sector eléctrico en Menorca y 

Baleares. Soluciones de futuro” (10-10-03). 

Antonio Llardén Carratalà, president de SEDIGAS, exposà el tema “Perspectivas 

actuales y futuras del sector del gas natural. Presentà l’acte Francesc Tutzó, conseller 

d’A.P.D. Zona Mediterrània (10-12-03). 

G.O.B. 

Cloenda de les jornades agràries organitzades per aquesta entitat. Taula rodona amb la 

intervenció de Toni Moll i Conxa Juanola (GOB), Guillermo de Olives (AGRAME) i 

Tuni Allès (consellera d’Agricultura) (25-10-03). 

Associació Progressista de Suport a la Dona (APAM) 

Fernando Carretero Juanals, advocat, parlà de “La Llei del Menor” (7-11-03). Xerrada 

d’Esperança Paulino Carcellés sobre les parelles de fet (29-11-03). Conferència-col·loqui 

“Nuestras emociones, nuestro poder”, a càrrec de  Carmen Acevedo, llicenciada en 

Psicologia i Teràpies Alternatives (10-1-04).  

Institut Menorquí d’Estudis   

Enric Ballesteros, professor del CSIC, oferí una conferència sobre “Estat dels fons marins 

del parc natural de S’Albufera des Grau” (10-11-03). 

Juan Gonzalvo, professor de la Universitat de Barcelona. “Com estudiar els dofins” va ser 

el títol de la seva xerrada (11-11-03). 

Juan Mascaró, professor de la Universitat de Barcelona, va presentar el llibre “Medecina 

popular menorquina” del que n’és autor Marc Moll, que també va intervenir en l’acte (30-

12-03). 

Josep M. Vidal Hernández i Josep M. Camarasa inauguraren els actes commemoratius, 

organitzats per l’IME i el GOB, del centenari de “La flórula de Menorca” de Rodríguez 

Femenías, presentant la seva biografia, coordinada per ambdós, i Joan Rita, professor de 

Botànica de la Universitat de les Illes Balears, parlà del seu herbari (9-1-04). 

Organitzà, també, una reunió d’economistes: “L’economia actual de Menorca i els reptes de 

futur. Ens hem d’organitzar els economistes?” fou el tema que debatiren (7-4-04). 

Mans Unides de Menorca 

Joan Bestard, degà de la Catedral de Mallorca, sociòleg i politòleg, parlà de “Globalizació, 

Tercer Món i Solidaritat” (6-2-04). 

Organitzaren unes Jornades interdiocesanes de Pastorals Penitenciàries de les Illes Balears, 

amb la intervenció de Carlos M. Blanco, director de la presó d’Eivissa, i de Jordi Balot, 

president d’Arrels Fundació, que parlaren, el primer, sobre l’experència insular 

penitenciària; i Balot, que treballà durant tres anys a una presó de Salamanca en un projecte 

de Càritas, parlà dels problema de les drogues a un establiment penitenciari (21-5-05). 



Consell Insular de Menorca 

Sota el lema “Com vols fer sentir la teva veu al Consell Insular?, Ismael Blanco, membre 

investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públique (IGOP) i professor associat de la 

Universitat de Barcelona, parlà de “Els pressupostos participatius en el nostre context: 

Valoració d’algunes experiències (17-2-04). 

PSM-EN 

En commemoració del Dia de la Dona Treballadora. La coneguda novel·lista Carme Riera 

ens parlà de la seva última novel·la “La meitat de l’ànima” (19-3-04). 

Sporting Mahonés 

Reunió de la Junta Gestora de l’Sporting Mahonés, en la qual el seu president José Bonet 

anuncià la seva dimissió per al 30 de juny (14-4-04) 

Esquerra de Menorca  

Oscar Rebollo, professor de Ciències Polítiques de la Univesitat Autònoma de Barcelona, 

dissertà sobre “La participación como método contra la insostenibilidad” (15-5-04). 

Menorca Estética  

Els doctors Ana Vila Joya i Jorge Zayuelas parlaren de “Tratamientos faciales para el 

envejecimiento cutáneo no quirúrgicos” (24-4-04). 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE LLIBRES 

--El Comitè Ètic de Colonya Caixa Pollença presentà el llibre “Rescata tu dinero” 

(Finanzas solidarias y transformación social) de Núria del Río Paracolls (25-3-04).  

--José Martínez Sánchez presenta el seu llibre “Una ciudad sin juguetes” (16-12-03). El 

mateix autor va presentar, de manera conjunta, dos nous llibres “Guía del barman” i 

“Orgullos de Menorca” (16-4-04). 

--Presentació a càrrec de Josep Carretero, professor d’EGB i alcalde de Ferreries, del llibre 

de Caterina Roselló Catchot “On era la felicitat” (13-4-04). 

--Miquel A. Limón i Josefina Salord presentaren, al Cercle Artístic, el projecte de deu 

itineraris per Menorca basats en les descripcions i vivències del gran literat Josep Pla i que 

titulen: “Ruta per Menorca amb Josep Pla” (10-5-04). 

--Presentació del video “Plantes i bolets” de la col·lecció Història Natural de l’illa de 

Menorca d’Antoni Escandell Salom (28-5-04). 

--Presentació del llibre, editat per l’IME, “Regeneracionisme i educació popular a Menorca. 

La contribució de José Perez de Acevedo”, de Xavier Motilla, treball que va obtenir el 

premi Francesc Hernández Sanz de l’any 2000 (28-5-04). 

--L’historiador José Luis Terrón Ponce va presentar el seu darrer llibre “La fortaleza de 

Isabel II en el puerto de Mahón”, seguida d’una conferènciasobre l’esmentada fortificació 

militar (11-6-04). 

--Joan Hernández Andreu, catedràtic d’Història i Iinstitucions Econòmiques de la 

Universitat Complutense, presentà el seu llibre “Economía política de la transición en 

España 1973-1980. A l’acte hi va intervenir també Francesc Tutzó, expresident de l’Ateneu 

(19-6-04).  

 

 

PREMIS ATENEU 



Donada la importància del sector turístic a Menorca, un grup d’empresaris d’aquest sector 

acordaren aportar, d’acord amb l’Ateneu, un primer premi de 6.000 euros, deixant l’anterior 

dotació de 2706 euros, aportats a parts iguals per “la Caixa”, Sa Nostra i el Consell Insular, 

per a un segon premi de nova implantació. Per tant, la XLII edició dels Premis Ateneu 

d’Investigació humanística Francesc Hernández Sanz 2003 es centraren en el tema turisme i 

societat a Menorca. 

Feta aquesta aclaració, el jurat va declarar desert el primer premi, i el segon l’obtingueren 

exaequo els economistes Sergi Marí Pons i Tomàs Serra Olives pels seus treballs “El 

retraso virtuoso” i “Turismo y sociedad en la Isla de Menorca”. 

Prèviament, Carles Carreras Verdaguer, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat 

de Barcelona, oferí una conferència titulada “Turisme, activitat econòmica o modus de 

vida?” (12-2-03). 

 

SALÓ DE PRIMAVERA GUILLERMO DE OLIVES 

També com en els Premis Ateneu ha vist ampliada la seva dotació, mercès a l’aportació de 

la família de Olives Olivares que, d’aquesta manera volen retre homenatge a qui va ser 

durant 18 anys president de la ja ara gairebé centenària entitat, que a partir d’aquest 

certamen portarà el nom de "Saló de Primavera Guillermo de Olives”. La medalla d’or 

tindra una dotació econòmica de 4.000 euros i 2.000 la de plata. 

“Entre la luz”, quadre de Núria Román, va obtenir la medalla d’or, i Fulgenci Torrens, va 

rebre el segon premi i la medalla de plata per la seva obra “Univers de la memòria”. 

L’Ateneu també va voler homenatjar al pintor norueg Arnulf Bjorndal, fundador del Grup 

Menorca i creador de “Sa  Taula”. La vocal de Belles Arts, Cristina Andreu, li entregà un 

diploma que l’acredita com a guanyador del Saló de Primavera en la seva primera edició 

l’any 1962 (18-6-04). 

 

 

VOCALIA DE TERTÚLIES 

El 23 d’octubre Pere Román convocà els membres que normalment assisteixen a la trobada 

setmanal per preparar el nou curs. Xisca Florit, secretària general del JEN i Carlos 

Salgado de Nuevas Generaciones van ser els primers convidats (6-11-03). Els seguiren, 

entre d’altres, Albert Moragues, secretari general del PSOE; Mateu Llabrés, regidor 

d’EU a l’Ajuntament de Maó, Juan Manuel Lafuente, president del PP, Antònia Allès, 

secretària general del PSM; Raül Escandell, coordinador dels Verds; Vicent Garau, 

portaveu d’UPB; Tòfol Capó, president d’UCM; Damià Borrás, conseller de Mobilitat i 

Presidència; José Díaz Montañés, president de la Confederació Espanyola d’Hotels i 

Allotjaments Turístics; Antoni Mercadal, president del Foment del Turisme; Ana 

Ventura, presidenta d’ASHOME; presidents dels clubs de futbol de la Unió i l’Sporting; 

Pere Bagur, periodista i director de la cadena COPE; Catalina Seguí de Vidal, catedràtica 

de Geografia i Història de l’Institut Pasqual Calbó; José Luis Terrón Ponce, historiador; i 

finalment, el 8 de juny convidaren a la monja budista Kadampa Guen Kelseng Paglan. 

El 4 de desembre i el 23 de març es tractaren monogràficament el 25è. aniversari de la 

Constitució i els resultats de les Eleccions Generals del 14 de març, en que es va convidar 

als líders polítics de tots els partits de l’illa. 

 

- Victoriano Seoane ha continuat amb les tertúlies en anglès sobre Història de Menorca des 

d’octubre fins el mes de març. 



 

VOCALIA DE FILATÈLIA I NUMISMÀTICA 

- Reunió dominical dels membres del grup amb participació de col·leccionistes, filatelistes i 

numismàtics (setembre ’03 a juny ’04) 

- Exposició dedicada al Dr. Orfila. “Sa Nostra” Sant Antoni de Maó (10 i 11-10-03) 

- El Grup sol·licita a Correus l’emissió d’un segell commemoratiu del Centenari de 

l’Ateneu de Maó. (20-11-03) 

 

VOCALIA DE CINE CLUB 

Durant el present curs s’han projectat al Cine Alcázar, els dimecres i dijous, les pel·lícules 

que a continuació es relacionen: Las hermanas de la Magdalena, Gran Bretanya-Irlanda 

2002, de Peter Mullan (17-9-02);  Bowling for Columbine, EUA 2002, de Michael Moore 

(24-9-02); La vida mancha, Espanya 2003, d’Enrique Urbizu (1-10-02);Bloody Sunday, 

Gran Bretanya-Irlanda 2002, de Paul Greengrass (8-10-02); El bonaerense, Argentina 

2003, de Pablo Trapero (15-10-02); Las horas del día, Espanya 2003, de Jaime Rosales 

(22-10-02); Mi Napoleón, Gran Bretanya 2003, d’Alan Taylor (29-10-02); Las mujeres de 

verdad tienen curvas, EUA 2002, de Patricia Cardoso (12-11-02); La última noche (25th 

hour), EUA 2003, d’Spike Lee (19-11-02); Besen a quien quieran, França 2003, de Michel 

Blanc (26-11-02); El hombre del tren, França 2003, de Patrice Leconte (10-12-02); 

Tiempos modernos, EUA 1936, de Charles Chaplin (10-12-04); Veronica Guerin, en busca 

de la verdad, Gran Bretanya 2003, de Joel Schumacher (18-12-02); Noviembre, Espanya 

2003, d’Achero Mañas (7-1-04);  En este mundo, Gran Bretanya 2002, de Michael 

Winterbottom (14-1-04);  El círculo (The ring), Japó 2003, de Hideo Nakata (21-1-03); El 

buen ladrón, Varis, de Neil Jordan (28-1-04); El misterio Galíndez, España 2003, de 

Gerardo Herrero (4-2-04);Invencible, Gran Bretanya-Alemanya 2001, de Werner Herzog 

(11-2-04); Soñadores, Gran Bretanya 2003, de Bernardo Bertolucci (18-2-04); En la 

ciudad, Espanya 2003, de Cesc Gay (25-2-04); Dogville, Dinamarca 2003, de Lars von 

Trier (3-3-04), La  pelota vasca, Espanya 2004, de Julio Medem (10-3-04); Swimming pool, 

França 2002, de Françoise Ozon (17-3-04); 24 i 25  -  El juego de Ripley (Ripley’s Game), 

Gran Bretanya 2002, de Liliana Cavani (24-3-04); Elephant, EUA 2003, de Gus van Sant 

(31-3-04); Cosas que no se olvidan, EUA 2001, de Todd Solonz (6-4-04); Ararat, Canadà 

2002, d’Atom Egoyan (14-4-04); Osama, de Sidi Barmak (21-4-04); Todo lo demás, de 

Woody Allen (28-4-04);  Together, Xina i Corea del Sud 2002, de Chen Kaige (5-5-04); 

Eden, França-Itàlia-Israel 2001, d’Amos Gitai (12-5-2004); Casa de arena y niebla, EUA 

2003, de Vadim Perelman (26-5-04); Todo o nada (All or nothing), Gran Bretanya 2002, de 

Mike Leigh (2-6-04); Ser o tener, França 2003, de Nicolas Philibert (9-6-04); Las 

invasiones bárbaras, Canadà-França 2003, de Denys Arcand (16-6-04). 

 

VOCALIA DE TEATRE 

Es commemorà el Dia Mundial del Teatre amb la representació de diferents fragments 

teatrals a càrrec de M. Goñalons, J. Serra, S. de La Fuente, T. Riudavets, D. Moll, X. 

Camps, T. Coll, I. Sintes, A. Mercadal, M. Morell, J. Torres, M. Cubas, Pili Lucena, 

L. Cubas, P. Pelegrí, J. Cubas i L. Pons (25-3-04).   

 

 

VOCALIA DE MÚSICA 



El Grup Filharmònic en la seva 63èna sèrie corresponent al curs 2003-2004 oderí els 

següents concerts: 

1er, 2on, i 3er,  núms. 1025, 1026 i 1027. Col·laboració amb l’Orfeó Maonès per a la 

posada en escena de “Los Gavilanes”. Teatre Principal de Maó (31-10-03, 2 i 4-11-03) 

 

4rt, núm. 1028. Concert de Cambra. Obres de Kabalewsky, Beethoven, Tchaikowsky, 

Prokofiev i Haendel. Ateneu de Maó (30-11-03) 

 

5è, núm. 1029. Concert de l’Orquestra de Cambra. Obres de Ricard Lamote de Grignon, 

Haendel, Schubert i Vivaldi. Sala  Multifuncional de l’Orfeó Maonès (06-01-04) 

 

6è, núm. 1030. Orquestra de corda. “Les set darreres paraules  de Jesús a la Creu” de J. 

Haydn. Parròquia Santa Maria de Maó (09-04-04) 

 

7è, i 8è, núms. 1031 i 1032. Concerts Sacres de Setmana Santa. 

 1a. part. Orquestra de Cambra. Obres: Serenade op 20 de Ed. Elgar. Concert per a 

violí i orquestra de corda de J. Haydn. Violí solista: Esther Pons Barro. Direcció: Lola Mir 

 2a. part. Orquestra Filharmònica de l’Ateneu de Maó i Capella Davídica de la 

Catedral de Ciutadella. Missa solemne de Santa Cecília. Ch. Gounod. Solistes: Claudia 

Rodríguez  (soprà), Jordi Velázquez (tenor), Lluís Sintes (baríton). Direcció: Biel Barceló. 

Ciutadella: Església dels Socors (10-04-04)  Maó: Teatre Principal (11-04-04) 

 

9è, núm. 1033. Concert de l’Orquestra de Cambra. Obres de Telemann i Corelli. Direcció: 

Félix Ferrer. Obres de Mozart. Direcció: Lola Mir. Pla de Sa Creu de Sant Lluís dins el 

programa Vetlades d’Estiu (21-07-04) 

 

26 de febrer de 2004, amb motiu de la mort de Mossèn Guiem Coll, el Grup Filharmònic va 

escriure unes paraules recordant els seus valors musicals i la feina feta per agrupar músics i 

cantants durant molts anys (els anys dels Concerts de Pasqua). 

 

VOCALIA D’ESCACS 

- Classes  d’Escacs a l’Espai Joan Casals durant tot el curs escolar. 

- Curset d’escacs al Grup Vidalba durant el mes de març 

- Campionat balear juvenil durant el mes d’abril  

 

OBITUARI 

L’Ateneu es fa ressò de la mort de  

- Pere Prats Trinidad, ex-vocal del Museu de l’Ateneu (07-08-03).  

- Santiago Pérez Fa, soci (07-10-03).  

- Margarita Andreu Gomila, mare del president. 

 

FUNDACIÓ ATENEU DE MAÓ  

El 25 d’abril va quedar constituïda davant notari la Fundació Ateneu de Maó. L’objectiu 

d’aquesta acció, en paraules del president Joan Hernández Andreu, és crear un instrument 

auxiliar de la nostra entitat cultural, que permetrà recaptar més fons d’entitats privades i de 

particulars que vulguin realitzar una donació. Concretament, els beneficis fiscals seran del 

35% de deducció a l’Impost de Societats, si es tracta d’una entitat privada i del 25% de 



l’IRPF si la donació és d’un particular. La creació d’aquesta fundació permetrà 

d’incrementar els fons d’una entitat cultural que es nodreix bàsicament de les quotes dels 

més 600 socis, dels convenis institucionals que signa amb el Consell Insular i l’Ajuntament 

de Maó i d’ajuts puntuals.   

          

MODIFICACIÓ ESTATUTS 

Per tal d’adaptar els Estatuts de la nostra entitat a la normativa vigent es convocà per al 

divendres 7 de maig una Junta General Extraordinària que tractà i aprovar com a únic punt 

de l’Ordre del Dia la modificació dels Estatuts per adaptar-los a la Llei Orgànica 1/2002 de 

22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 

 

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA (07-05-04) 

Baixa del Bibliotecari 1er. Victoriano Seoane i del vocal del Foto Club Gabriel Calafat. 

S’incorporen Alfons Méndez Vidal, Ana Mª Hernández Soler, Vicenç Marco Asensio i 

Luisa Antolín Villota, quedant la Junta Directiva composta de la següent manera: 

 

President: Joan Hernández Andreu 

Vicepresident: Miquel Àngel Limón Pons 

Bibliotecari 1r: Maria Jesús Muñoz Febrer 

Bibliotecari 2n: Alfons Méndez Vidal 

Comptador 1r: Guillem Sintes Espasa 

Comptador 2n: Ana María Hernández Soler 

Conservadors Museu: Llorenç Pons Madrid i Carlos Beguiristain D-Vos 

Secretària 1ª: Catalina Seguí de Vidal 

Secretari 2n: Francesc Fàbregues Melsión 

Vocalies: 

Astronomia: Josep Miquel Vidal Hernández 

Belles Arts: Cristina Andreu Adame 

Ciència i Tècnica: Josep Maria Cardona Natta 

Ciències Econòmiques, Polítiques i Socials: Xavier Seguí Puntas 

Ciències Jurídiques: Carles Seguí Puntas 

Cine Club: César I. Rodríguez Merchán 

Conservador del Patrimoni: Vicenç Ll. Jordi Manent 

Coordinació d’Aules: Elvira Badia Corbella 

Escacs: Joan Cubas Pons 

Filatèlia i Numismàtica: Josep Ametller Pons 

Foto Club: Vicenç Marco Asensio 

Història: Miquel Àngel Casasnovas Pons 

Literatura: Luisa Antolín Villota 

Música: Àlvar Cardona Bendito 

Revista Menorca1ª: Josefina Salord Ripoll 

Revista Menorca 2ª: Margarita Ballester Figueras 

Teatre: Laura Pons Olives 

Tertúlies: Pedro Román Bordera 

 

L’acte més emotiu de la reunió va ser l’homenatge que es va retre al soci més antic, amb 68 

anys d’afiliació, Martín Valls Landino a qui el president va entregar un diploma acreditatiu, 



i destacà el fet de que es va fer soci per llegir “i açò és una gran lliçó que hem d’aprendre  

perquè és la manera de fer cultura i de formar-se”.   

 

   

               


