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1. PRESENTACIÓ

El dia 17 de maig de 2006 vaig dirigir a tots els socis de la nostra institució 
una carta circular que reprodueixo tot seguit:

Benvolguts socis:

Per acord unànime de tots els assistents a l’Assemblea General celebrada 
el divendres dia 28 d’abril, va ser aprovada la proposta de nova Junta Direc-
tiva del nostre Ateneu la composició de la qual es recull en full annex a la 
present.

En el que a mi respecta i com a conseqüència d’encapçalar aquesta pro-
posta, m’ha correspost l’honor de presidir la nostra entranyable entitat.

Desig amb aquestes línies manifestar-los la meva ferma voluntat de dedi-
car temps i esforç, juntament amb els altres membres de la Junta, a acon-
seguir que el nostre Ateneu segueixi sent referent essencial tant en l’àmbit 
de l’extensió i promoció cultural com en el de constituir un important fòrum 
de debat.

En quant al primer d’aquests camps, voldria que fos ampli en matèries, 
profund en continguts i alt en qualitat. El segon l’imagino com l’àgora que 
la nostra ciutat i la nostra illa necessiten (sense menyscapte de totes quantes 
altres entitats menorquines actuen en igual terreny) per a propiciar el diàleg, 
el contrast de parers i l’exposició d’idees amb exquisit respecte cap a d’altres 
que siguin oposades o simplement no coincidents. 

Els mantindré informats sobre quantes activitats siguin programades. 

Esperant i agraint-los per endavant el seu suport, aprofito per a expres-
sar-los les meves atentes salutacions.

Començava així el meu servei al nostre Ateneu com a President de la insti-
tució i de la seva Junta Directiva.  I ara, un cop acabat el que ha estat el meu 
primer Curs Acadèmic com a tal, tinc la satisfacció de presentar la correspo-
nent Memòria d’Activitats a la qual es recullen les que son més destacables 
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d’entre totes les realitzades a llarg del dit Curs així com també aquelles que 
tingueren lloc a partir del dia 29 d’abril de 2006, data a la qual la nova Junta 
Directiva, abans al·ludida, es va fer càrrec de la gestió de la nostre entitat.

L’Acte d’Obertura de Curs va tenir lloc el dia 21 d’octubre amb l’assistència 
del Molt Hble. Sr. Jaume Matas, president del Govern de la nostre Comunitat 
Autònoma, qui a més pronuncià la lliçó inaugural.

En relació a les activitats desenvolupades al llarg del Curs cal destacar en 
especial, tant pel nivell dels conferenciants com pel contingut de les seves 
dissertacions, el cicle “Reptes al començament d’un segle”, no essent menor 
l’interès dels altres cicles de conferències desenvolupats al llarg del Curs: 
“Menorca en época romana y su contextualización en el Mediterráneo Occi-
dental”, “El periodisme que hem fet” i “El canvi climàtic”, interès que s’ha 
fet evident per la gran assistència de públic enregistrada en tots els casos.  A 
n’això s’han d’afegir altres sis conferències programades fora de cicles i les 
corresponents als cursos “Redescobrim les obres mestres”, “Jornades mo-
nogràfiques d’aprofundiment musical” i “Pensament i Cultura Clàssica”.  En 
total, 44 conferències; més altres 4 pertanyents al Curs anterior.

Han continuat, com als cursos precedents, les activitats de Presentació de 
llibres, Exposicions, Tertúlies, Grup de Lectura, Cinefòrum, CineClub i Aules.  
En relació amb aqueixes últimes s’ha de dir que, a les tradicionals al nostre 
Ateneu (Música, Dibuix, Pintura, Idiomes i Escacs) s’ha afegit al present Curs 
un Aula de Fotografia de la mà del Vocal d’Humanitats Sr. José Fco. Quadra-
do Quintana.

He de esmentar també algunes activitats de rellevància. Em refereixo als 
debats electorals, als Premis “Guillermo de Olives”, a la Revista de Menorca 
i al Butlletí Informatiu.

Tal com ja es costum, el nostre Ateneu, quan hi ha convocatòries elec-
torals, organitza taules de debat per tal de donar als candidats una ocasió 
de contrastar les seves propostes al temps que oferir als socis i al públic en 
general l’oportunitat de conèixer-les i valorar-les. Complint dita costum es 
varen fer sengles debats amb l’assistència de representants dels partits polí-
tics que presentaven candidatures a l’Ajuntament de Maó, al Consell Insular 
de Menorca i al Parlament de les Illes Balears, els dies 14, 16 i 17 de maig 
proppassat, respectivament. 
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El dia 28 de juny es donaren a conèixer els guanyadors del XXXVII Saló 
de Primavera - Premi “Guillermo de Olives Pons”, coincidint amb l’inaugu-
ració de l’exposició de les obres seleccionades, acte que inclogué una molt 
interessant conferència de Miquel A. Pons Carreras sobre “Alguns elements 
estilístics, arquitectònics i pictòrics a la Menorca de finals del XVIII”.  D’altre 
banda, s’ha convocat el Premi “Guillermo de Olives Pons” d’Investigació Ar-
tística - 2007 amb un termini per a la presentació de treballs entre els dies 1 
de juliol proppassat i 3 de desembre proper.

Quant a la Revista de Menorca, s’ha de dir que han estat publicats els dos 
toms que constitueixen el seu nº 87, amb un total de 8 treballs de recerca, 2 
treballs d’assaig i 7 treballs de ressenya.

I, com a novetat digna de ser destacada, la publicació mensual d’un “Butlletí 
Informatiu”, que començà el mes d’octubre amb un nº 0 i ha continuat fins el 
passat mes de juliol, amb l’esperança de poder continuar puntualment la seva 
confecció i el seu enviament personalitzat als respectius domicilis de tots els socis.

Mereixen també una menció especial les “Jornades sobre l’Ateneu i la cul-
tura del Nou-cents (1905-1939)”, que tingueren lloc els dies 6 i 7 de juliol de 
2006, organitzades per l’IME amb la col·laboració del nostre Ateneu, com a 
contribució del dit Institut a les celebracions del nostre Centenari.  

Finalment, vull esmentar de manera particular la labor feta, als seus àmbits 
d’actuació, per la vocalía de Tertúlies, el CineClub, el Grup Filharmònic i el 
Grup Filatèlic i Numismàtic, amb la realització de 30 tertúlies, la projecció de 
29 pel·lícules, la preparació i execució de 5 concerts i altres 2 corresponents 
al Curs anterior (a més de les habituals reunions del diumenges per a “fer 
música”) i les reunions  setmanals i el muntatge d’una exposició filatèlica i 
una exposició filatèlica-numismàtica.

Amb tot això es obligat reconèixer la gran activitat desenvolupada pel nos-
tre Ateneu dins les línies d’acció apuntades a la meva carta del mes de maig, 
el que fa sentir-me molt honorat i agraeixo cordialment l’esforç realitzat per 
tots els qui, amb dedicació i coratge, han fet possible aquest servei als nos-
tres conciutadans, servei i activitats que confio podrem mantenir, entre tots, 
al llarg del Cursos vinents.

Maó, octubre de 2007
José Antonio Fayas Janer

President
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1. PRESENTACIÓN

El día 17 de mayo de 2006 dirigí a todos los socios de nuestra institución 
una carta circular que reproduzco a continuación: 

Estimados Socios:

Por acuerdo unánime de todos los asistentes a la Asamblea General cele-
brada el viernes día 28 de abril, fue aprobada la propuesta de nueva Junta 
Directiva de nuestro Ateneo cuya composición se recoge en hoja anexa a la 
presente.

En lo que a mí respecta y como consecuencia de encabezar dicha propues-
ta, me ha correspondido el honor de presidir nuestra entrañable entidad.

Deseo con estas líneas manifestarles mi firme voluntad de dedicar tiempo 
y esfuerzo, junto con los demás miembros de la Junta, a conseguir que nues-
tro Ateneo siga siendo referente esencial tanto en el ámbito de la extensión 
y promoción cultural como en el de constituir un importante foro de debate.

En cuanto al primero de dichos campos, quisiera que fuera amplio en ma-
terias, hondo en contenidos y alto en calidad.  Al segundo lo imagino como 
el ágora que nuestra ciudad y nuestra isla necesitan ( sin menoscabo de todas 
cuantas otras entidades menorquinas actúan en igual terreno ) para propiciar 
el diálogo, el contraste de pareceres y la exposición de ideas con exquisito res-
peto hacia otras que sean opuestas o simplemente no coincidentes.

Les mantendré informados sobre cuantas actividades sean programadas.

Esperando y agradeciendo de antemano su apoyo, aprovecho gustoso 
para expresarles mis más atentos saludos,

Iniciaba así mi servicio a nuestro Ateneo como Presidente del mismo y 
de su Junta Directiva.  Y ahora, terminado el que ha sido mi primer Curso 
Académico como tal, tengo la satisfacción de presentar la correspondiente 
Memoria de Actividades en la que se recogen las más destacables entre las 
realizadas a lo largo de dicho Curso y las que tuvieron lugar en los últimos 
meses del Curso 2005-2006 a partir del día 29 de abril de 2006 en que la 
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nueva Junta Directiva, antes aludida, se hizo cargo de la gestión de nuestra 
entidad.

El Acto de Apertura de Curso tuvo lugar el día 21 de octubre con asistencia 
del Molt Hble. Sr. Jaume Matas, President del Govern de nuestra Comunidad 
Autónoma quien, además, pronunció la lección inaugural.

En cuanto a las actividades desarrolladas a lo largo del Curso, cabe des-
tacar en especial, por el nivel de sus conferenciantes y el contenido de sus 
disertaciones, el ciclo “Retos al comienzo de un siglo”, no siendo menor el 
interés de los demás ciclos de conferencias desarrollados a lo largo del Cur-
so: “Menorca en época romana y su contextualización en el Mediterráneo 
Occidental”, “El periodisme que hem fet” y “El cambio climático”, interés 
evidenciado por la gran asistencia de público registrada en todos los casos. A 
ello hay que añadir otras seis conferencias programadas fuera de ciclos más 
las correspondientes a los cursos “Redescobrim les obres mestres”, “Jorna-
des monográfiques d’aprofundiment musical” y “Pensament i Cultura Clàs-
sica”. En total, 44 conferencias; más otras 4 pertenecientes al Curso anterior.

Han continuado, como en cursos precedentes,  las actividades de Presen-
tación de libros, Exposiciones, Tertulias, Grupo de Lectura, Cinefòrum, Cine-
Club y Aulas.  Entre estas últimas consignar que, a las tradicionales en nues-
tro Ateneo (Dibujo, Pintura, Idiomas y Ajedrez) se ha unido en el presente 
Curso un Aula de Fotografía de la mano del Vocal de Humanidades Sr. José 
Fco. Quadrado Quintana. 

Debo citar también varias actividades de particular relevancia. Me refiero a 
los debates electorales, a los Premios “Guillermo de Olives”, a la Revista de 
Menorca y al Butlletí Informatiu. 

Como ya es costumbre, nuestro Ateneo, en las ocasiones de convocatorias 
electorales, organiza mesas de debate para dar a los candidatos ocasión 
de contrastar sus propuestas a la vez que ofrecer a los socios y público en 
general la oportunidad de conocerlas y valorarlas. Cumpliendo con dicha 
costumbre se desarrollaron sendos debates con asistencia de representantes 
de los partidos políticos que presentaban candidaturas al Ayuntamiento de 
Mahón, al Consell Insular de Menorca y al Parlament de les Illes Balears, los  
días 14, 16 y 17 de mayo último respectivamente.

El día 28 de junio se dieron a conocer los ganadores del XXXVII Salón 
de Primavera - Premio “Guillermo de Olives Pons”, coincidiendo con la in-
auguración de la exposición de las obras seleccionadas, cuyo acto contó 
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asimismo con una interesante conferencia de Miquel A. Pons Carreras sobre 
“ Alguns elements estilístics, arquitectònics i pictòrics a la Menorca de finals 
del XVIII”.´ Por otra parte, se ha convocado el Premio “Guillermo de Olives 
Pons” de Investigación Artística - 2007 con plazo de presentación de traba-
jos entre los días 1 de julio pasado y 3 de diciembre próximo.  

En cuanto a la Revista de Menorca, mencionar la publicación de los dos 
tomos que constituyen su número 87, con un total de 8 trabajos de investi-
gación, 2 trabajos de ensayo y 7 trabajos de reseña.

Y, como novedad digna de ser destacada,  la publicación mensual de un 
“Boletín de Información”, que se inició el mes de octubre, con un nº 0, y ha 
continuado hasta el pasado mes de julio, esperando que pueda seguir pun-
tualmente su confección y su envío personalizado a los respectivos domicilios 
de todos los socios.

Merecen también mención especial las “Jornades sobre l’Ateneu i la cul-
tura del Nou-cents (1905-1939)” que tuvieron lugar los días 6 i 7 de julio de 
2006, organizadas por el IME, con la colaboración de nuestro Ateneo, como 
contribución de dicho Instituto a las celebraciones de nuestro Centenario. 

Finalmente, quiero citar en particular la labor realizada, en sus respectivos 
ámbitos de actuación, por la vocalía de Tertulias, el CineClub, el Grup Filhar-
mònic y el Grup Filatèlic i Numismàtic, con la realización de 30 tertulias, la 
proyección de 29 películas, la preparación y ejecución de 5 conciertos más 
otros 2 pertenecientes al Curso anterior (además de las habituales reuniones 
dominicales para “hacer música”) y las reuniones semanales y el montaje de 
una exposición filatélica y otra filatélico-numismática.

Con todo ello es obligado reconocer la gran actividad desarrollada por 
nuestro Ateneo en las líneas de acción apuntadas en mi carta del mes de 
mayo, por todo lo cual me siento muy honrado y agradezco cordialmente 
el esfuerzo realizado por todos cuantos, con su dedicación y empeño, han 
hecho posible este servicio en favor de nuestros conciudadanos, servicio y 
actividades que confío podremos mantener, entre todos, a lo largo de los 
Cursos venideros.

Mahón, octubre de 2007
José Antonio Fayas Janer

Presidente
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2. obERTuRA dE CuRS

El dissabte dia 21 d’octubre va tenir lloc l’obertura oficial del curs acadè-
mic.

Presidí l’Acte el Sr. José Antonio Fayas Janer acompanyat pel President 
del Govern de les Illes Balears Sr. Jaume Matas Palou, per la Presidenta del 
Consell Insular Sra. Joana Barceló i l’Alcalde de la ciutat Sr. Arturo Bagur. El 
president, al seu primer acte oficial encapçalant la nova Junta Directiva elegi-
da a la Assemblea General de socis celebrada el dia 28 d’abril de 2006, obrí 
l’acte agraint la presencia dels assistents i, en particular, la del conferenciant 
que havia de pronunciar la lliçó inaugural, la de les autoritats que l’acompa-
nyaven a la presidència i la d’aquelles altres que es trobaven entre el públic; 
va agrair també la confiança dels socis en elegir la nova Junta Directiva i 
manifestà la seva voluntat de treballar amb els objectius ateneístics de servei 
als socis i als interessos de la cultura i finalment pronuncià unes paraules 
d’elogi al Sr. Joan Hernández Andreu per la seva actuació com a president 
del nostre Ateneu els últims quatre anys. El Sr. Hernández Andreu va agrair 
l’homenatge en un breu parlament.
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La lliçó inaugural fou pronunciada pel Sr. Jaume Matas Palou, President 
del Govern de les Illes Balears. 

Entre els nombrosos assistents a l’Acte s’hi trobaven, entre altres, el Dele-
gat insular de Cultura, el Conseller de Cultura del Consell Insular i el Regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Maó.

Al mateix acte es va procedir a la col·locació del retrat del Sr. Joan Hernán-
dez Andreu a la Galeria de Presidents, es va recordar la figura del Sr. Antoni 
Victory Taltavull, primer president de l’Ateneu, en el 75è aniversari de la seva 
mort, i es va retre homenatge, en record pòstum, a la Sra. Maria Sintes i als 
Srs. Joan Casals i Juan Carlos Cruceiro.
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3. ACTIvITATS PRòPIES

3.1. CONFERÈNCIES I CURSOS

3.1.1. CICLES DE CONFERÈNCIES

MENORCA EN ÉPOCA ROMANA Y SU CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

S’organitzà en format de seminari amb cinc conferències distribuïdes en 
dues sessions.

Dilluns dia 27 de novembre:
•	 Menorca y el Mediterráneo Occidental en los entornos de fines 

del siglo II a. C., a càrrec de Carmen Aranegui, Catedrática de Arqueo- 
logía de la Universidad de Valencia.

•	 Las Baleares pre-romanas, a càrrec de Lluís Plantalamor, Director 
del Museu de Menorca.

•	 La intervención militar sobre las Baleares: circunstancias y conse-
cuencias, a càrrec de Margarita Orfila, Catedrática de Arqueología de 
la Universidad de Granada i vicepresidenta de l’Ateneu.

Dimarts dia 28 de novembre:
•	 Menorca romana, las fuentes escritas y la documentación arqueológica, 

a càrrec de Cristina Rita, Arqueòloga del Consell Insular de Menorca.
•	 Conocimiento de los movimientos marítimos a través de los pe-

cios identificados en la costa menorquina, a càrrec d’Octavi Pons, 
arqueòleg de la Casa de Cultura de Maó.

REPTES AL COMENÇAMENT D’UN SEGLE

Aquest cicle ha tingut com a objectiu convidar a reflexionar sobre una sèrie 
de temes diversos, molts dels quals constitueixen veritables reptes per a la 
societat que vivim. Els conferenciants que han participat en el cicle i els títols 
de les respectives conferències pronunciades han estat els següents:
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•	 Fèlix Pons Irazazábal, advocat, professor de Dret Mercantil de la UIB, 
president del Congrés del Diputats (1986-1996): Vigència i mutacions 
del consens constitucional (09/02/2007)

•	 Feliciano Fuster, doctor enginyer industrial, president d’honor de GE-
SA-ENDESA: Energia, Tecnologia i Societat (23/02/2007)

•	 Sam Abrams, professor de Teoria Literària i Crítica i de Poesia Catalana 
Actual a la UOC: Els reptes de la creació literària en el segle XXI 
(09/03/2007)

•	 Carlos Sebastián Gascón, Catedrático de Análisis Económico de la 
Universidad Complutense de Madrid: Globalización y subdesarrollo 
(23/03/2007)

•	 Benjamin Carreras, Físic Corporate Fellow Emeritus de Oak Ridge Na-
tional Laboratory: El riesgo de la política de riesgo cero en la socie- 
dad del siglo XXI (13/04/2007)

•	 Blanca Sánchez Alonso, Catedrática de Historia Económica de la Uni-
versidad de San Pablo CEU: La inmigración desde una perspectiva 
histórica (27/04/2007)

•	 Luis Gutiérrez Jodra, Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales: ¿Podemos prescindir de la energía nu-
clear? (25/05/2007)

•	 Mercedes Cabrera, Catedrática de Historia de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Ministra de Educación y Ciencia: El sistema educa-
tivo en una sociedad moderna (15/06/2007)

La conferència “Fonamentalismes i Antifonamentalismes”, a càrrec de Jo-
sep Ramoneda, Professor de Filosofia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, programada pel dia 11/05/2007, es va suspendre per raons alienes a 
l’Ateneu.

EL PERIODISME QUE HEM FET

L’objectiu d’aquest cicle de conferències fou el d’oferir testimonis de pri-
mera mà de la història periodística que ha viscut Espanya durant els últims 50 
anys, amb la peculiaritat de que el cicle comptà amb la participació de quatre 
periodistes menorquins. Organitzat per l’Ateneu amb el suport de l’IME, els 
conferenciants i els titols de les conferències van ser els següents:
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•	 Àngel Montoto Ferrer, de Maó, fundador i redactor de la revista “In-
terviu” i actualment col·laborador de “El Periódico de Catalunya”: La 
transició a la democràcia (20/04/2007)

•	 Francesc Anglada Anglada, de Ciutadella, vinculat al periodisme na-
cional des de la seva residència a Sevilla: El periodisme del primer 
franquisme (04/05/2007)

•	 Robert Coll-Vinent, d’Alaior, catedràtic de Documentació de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona: La Llei d’Impremta de 1966 i la forma-
ció universitària dels periodistes (18/05/2007)

•	 Susanna Quadrado Mercadal, de Maó, treballa actualment com a cap 
de la Secció de Política del diari “La Vanguardia”: Espanya democràti-
ca i autonòmica (01/06/2007)

EL CANVI CLIMÀTIC

Temàtica d’actualitat que es volguè analitzar des de diferents òptiques. Els 
conferenciants i els títols de les seves conferències han estat els següents:

•	 Joan Barceló, periodista, home del temps de TVE a Balears: Canvi cli-
màtic, mite o realitat? (25/04/2007)

•	 Concepción Martínez Lope, sots-directora general de la Oficina Es-
pañola de Cambio Climático: El cambio climático: conocimiento ac-
tual y principales retos (24/05/2007)

•	 Tomàs Molina, cap del Servei de Meteorologia de TV de Catalunya: 
Què sabem del canvi climàtic? Com ens afectarà? (08/06/2007)

•	 José Carlos Cerro, cap del Laboratori de l’Atmosfera de la Conselle-
ria de Medi Ambient del Govern Balear: Contaminació atmosfèrica i 
canvi climàtic a les Illes Balears (20/06/2007)

•	 Agustí Jansà, director del Centre Meteorològic Territorial de les Illes Ba-
lears: El canvi climàtic a les Illes Balears i, en particular, a Menorca 
(29/06/2007)

3.1.2. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 A l’acte d’inauguració de l’exposició de les obres seleccionades que s’ha-
vien presentat a la XXXVII convocatòria del Saló de Primavera - Premi 
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“Guillermo de Olives Pons”, el Sr. Miquel A. Pons Carreras pronuncià 
una conferència sota el títol Alguns elements estilístics, arquitectò-
nics i pictòrics a la Menorca de finals del XVIII (28/06/2006):

•	 El Sr. Pere Palau, president del Consell Insular de Eivissa i Formentera, 
va pronunciar una conferència sobre Passat i Futur dels Consells 
Insulars (5/07/2006).

•	 Dins els actes organitzats per l’Ateneu juntament amb el Centre Balears-
Europa per a celebrar el 50è ANIVERSARI DE LA SIGNATURA DEL TRAC-
TAT DE ROMA, el Sr. Francesc Granell Trias, catedràtic d’Organització 
Econòmica Internacional de la Universitat de Barcelona i director general 
honorari de la Comissió Europea, pronuncià una conferència sota el 
títol Els reptes actuals de la Unió Europea: ampliacions i Tractat 
Constitucional. El nostre president Sr. José A. Fayas obrí l’acte i el di-
rector gerent del Centre Balears Europa, Sr. Fernando de Francisco va 
fer la presentació del conferenciant i del programa d’actes de l’aniversari 
al·ludit (26/03/2007).

•	 Conferència a càrrec del Sr. Ramon Tremosa i Balcells, professor de 
Teoria Econòmica de la UIB: El model espanyol de gestió aeroportu-
ària (21/03/2007).

•	 Conferència del Sr. Bartolomé Beltran, metge, presentador de tele-
visió i articulista: Passat, present i futur dels mitjans audiovisuals: 
estudi comparat de premsa, radio i televisió (12/04/2007)

•	 Organitzat per l’Ateneu i “la Caixa”, el Sr. Joan Elias Boada, professor 
associat de la Càtedra Jean Monnet d’Integració Europea a la Facultat de 
Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona i director de con-
juntura del Servei d’Estudis de “la Caixa”, pronuncià una conferència 
sota el títol 50 anys d’Unió Europea: junts per a què? (23/04/2007).

•	 Conferència del Sr. Ernesto Sáenz de Buruaga, periodista i ex-di-
rector general d’Antena 3 Televisión, que fou presentat pel Sr. Joan 
Huguet, ex-president del Consell Insular de Menorca: Pensamiento en 
libertad (26/04/2007)

3.1.3. CURSOS

REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES. II EDICIÓ

Nova edició d’aquest curs amb il·lustracions musicals i audiovisuals, orga-
nitzat per la Fundació “la Caixa” amb la col·laboració de l’Ateneu: que, en 
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aquesta ocasió, estigué centrat en set grans obres mestres de la història de 
la música repartides en vuit sessions didàctiques.

El nostre president, el coordinador del Servei de Música de la Fundació 
“la Caixa”, i el director de l’oficina principal de “la Caixa” a Maó van fer la 
presentació del Curs, que ha estat impartit pel Sr. Rafael Esteve Alemany, 
professor d’Història i de Pedagogia de la Música al Conservatori Superior del 
Liceu de Barcelona.

Les sessions tractaren els següents temes:

•	Vespro della Beata Vergine, de Claudio Monteverdi (27/10/2006)
•	Suites per a orquestra, de Johann Sebastian Bach (28/10/2006)
•	La flauta màgica, de Wolfgang Amadeus Mozart (10/11/2006)
•	Sisena Simfonia, “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven (11/11/2006)
•	L’anell del Nibelung-1, de Richard Wagner (24/11/2006)
•	L’anell del Nibelung-2, de Richard Wagner (25/11/2006)
•	Concert per a violoncel, de Antonin Dvorák (15/12/2006)
•	Carmina Burana, de Carl Orff (16/12/2006)

JORNADES MONOGRÀFIQUES D’APROFUNDIMENT MUSICAL

Com a activitat extraordinària per a la cloenda del Curs Acadèmic es van 
organitzar dues Jornades d’aprofundiment musical sobre els Concerts de 
Brandenburg, de J.S. Bach, impartides pel mateix professor Rafael Esteve 
que va donar el Curs “Redescobrim les Obres Mestres” també finançades 
per “la Caixa”.

1ª sessió: Introducció general i Concerts núm. 1 i 2 (06/07/2007)
2ª sessió: Concerts núm. 3, 4, 5 i 6 (07/06/07)

VI CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA

Igual que en edicions anteriors, el curs va estar organitzat per la Secció 
Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, el Departament de Fi-
losofia i Treball Social de la UIB i l’Ateneu, amb el suport de la Fundació “la 
Caixa”.

Dones, Heroïnes i Deesses a l’Antiguitat grecollatina fou el títol del 
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curs, que va anar dirigit a tractar diversos aspectes del món de la dona a 
l’antiguitat grecollatina, a través del desenvolupament dels següents temes:

•	 Caràcters femenins a l’Odissea, per Francesc Casadesús, professor 
de Filosofia Grega a la Universitat de les Illes Balears i president de la 
Secció Balear de la SEEC (02/12/2006)

•	 Papeles femeninos en la sociedad tardoantigua, per Antonio Al-
var, president de la Sociedad Española de Estudios Clásicos i catedràtic 
de Filologia Llatina a la Universidad de Alcalá (27/01/2007)

•	 Heroínas y cartas de amor contra los héroes, per Vicente Cris-
tóbal, catedràtic de Filologia Llatina a la Universidad Complutense de 
Madrid (17/02/2007)

•	 Mares i filles en el mite grec, per Montserrat Jufresa, catedràtica de 
Filologia Grega a la Universitat de Barcelona (17/03/2007)

•	 Les dones dels cèsars, per Marc Mayer, catedràtic de Filologia Llatina 
a la Universitat de Barcelona (21/04/2007)

•	 Mujeres locas, mujeres asesinas. Contrafiguras de la mujer ideal 
en los mitos griegos, per Alberto Bernabé, catedràtic de Filologia 
Grega a la Universidad Complutense de Madrid (19/05/2007)

3.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES

•	 Exposició de Fotografíes de José Gilabert, bajo el título Naturaleza. 
Troncos y Piedras (16/06 a 09/07/2006)

•	 El Rotary Club Menorca atorgà el seu “IX Reconocimiento Anual Rota-
rio” al nostre Ateneu “per la seva feina envers la comunitat menorqui-
na”. La presidenta de dit Club, Catalina Llopis, lliurà al nostre president, 
José Antonio Fayas el corresponent distintiu en un acte cel·lebrat el dia 
1 de juliol de 2006

•	 Cristina Oñate, llicenciada en Belles Arts i professora de dibuix i pintura 
de l’Ateneu, va fer la seva primera exposició individual de pintura 
sota el títol L’ull de l’ànima (01 a 22/12/2006).

•	 Margarita Ballester va fer la presentació del llibre de Carme Cloquells 
“Els fantasmes de Bloomsbury i altres relats”  (13/12/2006).

•	 En commemoració del 75è aniversari de la mort del Sr. Antoni Victory 
Taltavull, l’Ateneu va organitzar un Acte “In Memoriam” del que fou 
el primer president de l’entitat. L’evocació biogràfica anà a càrrec del Sr. 
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Miquel Àngel Limón, vicepresident de l’Ateneu, i del general d’exèrcit Sr. 
Luis Alejandre (14/12/2006).

•	 El llibre “Cineclub Ateneu de Maó, 40 anys de bon cine (1964-
2004)” de Salvador Castelló Carreras, va ser presentat per Sergi Sin-
tes, César Rodríguez-Merchán i Josep-Miquel Vidal (15/01/2007).

•	 Coincidint amb la conferencia del Sr. Ramon Tremosa i Balcells, pro-
fessor de Teoria Econòmica de la UIB, sobre “El model espanyol de ges-
tió aeroportuària” es va fer la presentació del seu llibre: Estatut, 
aeroports i ports de peix al cove (21/03/2007).

•	 Presentació del llibre “Maridatge poesia i música” de Natàlia Sans 
acompanyada pels músics Josep Mercadal i Nicolau Espinosa. La presen-
tació va estar a càrrec de Jaume Mascaró, professor de la Universitat de 
Barcelona i membre de l’Institut Menorquí d’Estudis (29/03/2007).

•	 Presentació, pel Sr. Joan Huguet, ex-president del Consell Insular de 
Menorca, i Ernesto Sáenz de Buruaga, periodista i ex-director general 
d’Antena 3 Televisión, de la revista “Quaderna”, editada amb el pa-
trocini de la Fundació Antoni Maura de Balears, coincidint amb l’acte 
de la conferència pronunciada pel Sr. Ernesto Sáenz de Buruaga, sobre 
“Pensamiento en libertad” (26/04/2007).

•	 Presentació del llibre “El vecino de abajo” de Mercedes Abad, a 
càrrec de Pedro J. Bosch, expresident del nostre Ateneu, articulista i 
novel·lista (28/04/2007).

•	 Dins el programa d’actes per a celebrar el Dia de Europa i el 50è aniver-
sari de la signatura del Tractat de Roma, tingué lloc un Concert d’orgue 
i cant a l’Església de Santa Maria de Maó, organitzat pel Centre 
Balears Europa i l’Ateneu. Van actuar Tomé Olives (organista) i Maria 
Camps (soprano) (08/05/2007). El nostre president, José A. Fayas Janer, 
pronuncià unes paraules de presentació.

•	 Presentació de la segona edició, corregida i augmentada, del llibre 
“El Hospital de la Isla del Rey del Puerto de Mahón” a càrrec del 
general d’exercit Sr. Luis Alejandre (09/05/2007)

•	 Exposició commemorativa del CENTENARI DEL I CONGRÉS INTERNACIO- 
NAL DE LA LLENGUA CATALANA, organitzada per l’Institut d’Estudis 
Baleàrics i l’Ateneu (03 a 17/05/2007).

•	 Joan F. López Casasnovas, llicenciat en Filologia Catalana, va fer la pre-
sentació del llibre “Conviure amb la depressió” de Fidel Masreal 
(16/06/2007).

•	 Presentació del llibre “La mort de l’ànima”, de Maite Salord, a 
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càrrec de Josep Mª Quintana, expresident del nostre Ateneu, articulista 
i escriptor (27/06/2007).

Debats electorals 
Com ja s’ha fet costum en temps electorals, l’Ateneu organitza taules de 

debat per tal d’oferir als candidats la possibilitat de contrastar les seves propos-
tes alhora que donar als socis i públic en general l’oportunitat de escoltar-les i 
valorar-les. Per tal de centrar les intervencions s’acordà un assumpte per a cada 
debat. Els temes i els participants en cada ocasió foren els següents: 

Els candidats a l’Ajuntament de Maó van debatre sobre les polítiques de 
mobilitat a Maó, incloses en els programes electorals dels diferents partits 
polítics. Varen participar Gari Petrus (PSOE), Juan Manuel Lafuente (PP),  
Mateu Llabrés (EM-EU), Carlos Salgado (Ciudadanos de Menorca) i Tomeu 
Febrer (PSM-Verds). Va actuar com a moderador Lluís Soler (14/05/2007).

Sota el tema “Ordenació del Territori”, es van reunir els candidats al Con-
sell Insular de Menorca. Antònia Allès (PSM-Els Verds), Marc Pons (PSOE),  
José Seguí (PP) i Jesús Barrasa (EM-EV), van estar acompanyats per Rafael 
Ayala, que va actuar com a moderador (16/05/2007).

Al darrer debat, sense tema concret, van participar els següents candidats 
al Parlament de les Illes Balears: Eduard Riudavets (PSM-Els Verds), An-
tònia Gener (PP), Joana Barceló (PSOE) i Llorenç Pons Llabrés (EM-EU). 
Com a moderador va actuar Xavi Seguí (17/05/2007).

3.3. BUTLLETÍ INFORMATIU

El mes d’octubre s’inicià la publicació (nº 0) d’un Butlletí Informatiu que, 
amb periodicitat mensual, s’ha tramès a tots els socis. 

Es tracta d’una iniciativa del nostre president, que ha comptat amb el suport 
econòmic de l’Alcaldia de la nostre ciutat, per a donar informació als socis 
sobre la programació mensual d’activitats alhora que oferir resums sobre acti-
vitats realitzades i noticies, comentaris i col·laboracions sobre temes diversos.

Al llarg del Curs Acadèmic 2006-2007 s’han fet i s’han repartit deu edicions 
del Butlletí: nº 0 (octubre de 2006) a nº 9 (juliol de 2007). 
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3.4. TERTULIES

El 16 d’octubre va començar el cicle de tertúlies amb la diferència respecte 
al curs anterior de que s’han fet els dimarts, en lloc dels dimecres com es 
venia fent fins ara. S’ha mantingut l’estructura, consistent en que els assis-
tents poden intervenir lliurament desprès de que el ponent convidat faci 
l’exposició del tema objecte de la tertúlia. Els ponents que han intervingut i 
els temes objecte de les tertúlies han estat els següents:

•	 La presidenta del Consell Insular, Joana Barceló, obrí el cicle par-
lant de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 
(16/10/2006)

•	 Immigració: diversitat cultural a les aules va ser el tema debatut en 
la segona tertúlia en la que van participar el delegat territorial d’Educa-
ció, Manuel Monerris, el director del C.P. Antoni Joan Alemany, Fer-
ran Melià i la presidenta de la Associació de pares i mares del mateix 
centre, Àngels Andreu (24/10/2006)

•	 Emili de Balanzó va plantejar múltiples temes relacionats amb el turis-
me a Menorca (31/10/2006)

•	 José Luis Gallego Lago, director de l’hospital “Verge del Toro”, va par-
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lar de les noves tecnologies instal·lades a l’hospital Mateu Orfila, 
dins el cicle “El nuevo y el viejo hospital” (07/11/2006)

•	 El següent convidat al cicle “El nuevo y el viejo hospital”, fou Claudio 
Triay, gerent de l’hospital “Verge del Toro” per debatre sobre el futur 
del vell hospital (14/11/2006)

•	 Amb la participació del doctor José Francisco Quadrado i diversos 
membres de les associacions ALBA i AECC es va parlar de la falta 
d’oncòlegs a l’illa (21/11/2006)

•	 Pasado y presente de la democracia en Menorca va ser el títol de la 
tertúlia que va comptar amb la presencia de Pedro J. Bosch, Salvador 
Botella, Tirso Pons i Victoria Florit (28/11/2006) 

•	 Amb l’assistència de José Luis Terrón Ponce es va parlar sobre Menor-
ca en el segle XVIII (05/12/2006)

•	 El doctor Antonio Olives va ser el convidat per parlar de la incorpo-
ració de Menorca a la Island Games Assotiation (IGA) (12/12/2006)

•	 Es parlà sobre la violència de gènere a Menorca, amb la participació 
de Catalina Pons Orfila, psicòloga i Rocío Martínez Ratón, assistent 
social i responsable de la Casa d’Acollida (19/12/2006)

•	 Amb l’assistència de J. Mª. Quintana, P. J. Bosch, J. J. Quetglas, F. 
Serrano, J. Menéndez, T. Pons i M.A. Ardanaz, es va parlar sobre 
el panorama polític nacional arrel de la promulgació de la Llei de la 
Memòria Històrica (02/01/2007) 

•	 L’exconseller de Cultura, Mateu Martínez, va ser el convidat de 
la tertúlia que va tractar sobre el patrimoni històric de Menorca 
(09/01/07)

•	 Carmen Florit va conduir la tertúlia que tractà sobre Experiencias 
cercanas a la muerte. L’hora de la tertúlia es va avançar per no co-
incidir amb el sopar que “Es Diari” organitza cada any amb motiu de 
la festa de Sant Antoni (16/01/2007)

•	 Per a tractar el tema de la situació actual del turisme a Menor-
ca, es va comptar amb la presència de Francisco Pons Montanari 
(23/01/07)

•	 L’historiador José Luis Terrón Ponce, va parlar del seu viatge a Egip-
te i del que ell denominà el espectáculo de la vida y la muerte 
(30/01/2007)

•	 Catalina Llopis va plantejà el tema de les prediccions a través de 
les cartes (06/02/2007)

•	 Francesc Triay, rector de la Parròquia del Carme, va donar la seva 



memòria d’activitats del curs acadèmic 2006-2007  23

visió de l’Església en un món que pateix una crisi de valors 
(13/02/2007)

•	 Passat, present i futur de l’Illa del Rei, va ser el tema tractat amb 
la presència del General Luis Alejandre (20/02/2007)

•	 El convidat a la tertúlia per parlar de el dret a una mort digna, va 
ser el doctor Javier Lacueva, responsable del Servei de Cures Pal-
liatives de l’Hospital Verge del Toro (27/02/2007)

•	 La xenofòbia va ser el tema que va comptar amb la presència dels 
preveres Josep Manguán i Xisco Huguet, ambdós molt comprome-
sos amb el món de la immigració a Menorca  (06/03/07)

•	 Antonio Gomila ens va parlar de “regressions” i fenòmens para-
normals, sota el títol Renacimiento (otras vidas en el pasado) 
(13/03/2007) 

•	 Per parlar sobre l’harmonia entre ment i cos es va comptar amb la 
participació de Cristina Árabe, professora de Pilates (20/03/2007) 

•	 La psicòloga Gemma Gutiérrez va dissertar a la tertúlia sobre el 
fenomen social del divorci (27/03/2007)

•	 Amb la participació de Pedro J. Bosch, es va parlar de Llibertat 
d’expressió als  mitjans de comunicació (10/04/2007)

•	 El president del ViveMenorca, José Luis Sintes i l’entrenador Ricard 
Casas, participaren a la tertúlia tractant diversos temes relacionats 
amb el club (22/05/2007)

•	 Pedro J. Bosch va ser el moderador de la tertúlia on es van analitzar 
els resultats electorals del 27 de març (29/05/0207)

•	 Katerine Chaumot, professora de reiki i Toñi Roig, reflexòloga po-
dal, parlaren d’aquestes dues teràpies i la seva aplicació a la salut 
(05/06/2007)

•	 María Martínez, parlà de constel·lacions familiars i Almagrama, 
a cada persona la seva pròpia música (14/06/2007)

•	 Bernardo López Oblaré i Emma Gutiérrez, metge i psicòloga respec-
tivament, van parlar de el repte social de la demència (19/06/2007)

•	 Javier Lacueva, metge especialista en Medicina Interna i responsable 
del Servei de Cures Pal·liatives de l’Hospital verge del Toro, va parlar 
d’oncologia i les cures pal·liatives (26/06/2007).

Cicle Eleccions:
El dimarts 17 d’abril, es va encetar el cicle de tertúlies dedicades a les 

eleccions municipals de Maó del 27 de maig. El primer convidat va ser 



24 memòria d’activitats del curs acadèmic 2006-2007

Mateu Llabrés, representant d’Esquerra de Menorca; el dia 24, va par-
ticipar Maria Josep Morell representant de PSM-Verds; el dia 30 Ciuda-
danos de Mahón, amb Carlos Salgado; el dia 8 de maig Juan Manuel 
Lafuente, candidat del PP i el dimarts dia 15 li va tocar el torn al PSOE, amb 
l’assistència d’Arturo Bagur.

3.5. GRUP DE LECTURA

Les activitats del Grup Temps de Lectura, de la mà de Lluïsa Antolín, 
Vocal de Literatura de la Junta Directiva, es van iniciar el dia 20 de novembre 
amb una convocatòria als interessats i a efectes organitzatius. Al llarg de les 
trobades, es van comentar els següents textos:

- Si menges una llimona sense fer ganyotes, de Sergi Pàmies (11/12/2006)
- Per no oblidar-te, de Pau Faner (08/01/2007)
- Tres contes, de Gustave Flaubert (19/02/2007) 
- Narracions, de Franz Kafka (12/03/2007)
- La meva Cristina i altres contes, de Mercè Rodoreda (16/04/2007)
- Els fantasmes de Bloomsbury i altres relats, de Carme Cloquells
  (14/05/2007)

3.6. PREMIS “GUILLERMO DE OLIVES PONS” 

XXXVII SALÓ DE PRIMAVERA 2006

El dia 28 de juny de 2006 es va fer públic el veredicte del Jurat. S’havien 
presentat al concurs un total de 36 obres.

Les obres guanyadores foren les següents:

- Medalla d’Or: “Encís”, de Cristina Oñate
- Medalla de Plata: “Barreres a la Natura”, de Cristóbal Sintes

El mateix dia s’inaugurà una exposició, al Saló d’Actes de la nostra seu so-
cial, oferint una selecció de les obres presentades al concurs. Dita exposició 
romangué oberta fins el dia 15 de juliol.
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INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA 2007

2ª Convocatòria d’aquest Premi. L’àmbit de recerca es va establir, en 
atenció al suggeriment de la família De Olives Olivares, mecenes del premi, 
en Arquitectura i Arts Plàstiques al segle XVII a Menorca i es fixà un 
termini per a la presentació de treballs des de l’1 de juliol fins el 3 de desem-
bre de 2007.

3.7. CINEFÒRUM

La Fundació “Sa Nostra” organitzà des del mes de novembre de 2006 i 
amb una freqüència quinzenal, la projecció de pel·lícules al Centre Social de 
Ciutadella, al Centre Cultural de Sant Lluís, a l’Ajuntament des Mercadal i, 
amb la col·laboració de l’Ateneu, a la sala d’actes de la nostra seu.  La relació 
de les pel·lícules projectades durant aquest curs és la següent:

Cicle “ABANS DEL SONOR”
Nosferatu, el vampiro, de F.W. Murnau. Alemanya. 1922 (13/11/2006)
Nanook, el esquimal, de Robert J. Flaherty. EEUU. 1922 (29/11/2006)

Cicle “EVOLUCIÓ DEL REALISME”
El Cochecito, de Marco Ferreri. 1960 (11/12/2006)

Cicle “CINEMA O SOMNI”
La noche del cazador, de Charles Laughton. EEUU. 1955 (08/01/2007)
El testamento de Orfeo, de Jean Cocteau. França. 1959 (22/01/2007)

Cicle “EL TEMPS CINEMATOGRÀFIC”
Doce hombres sin piedad, de Sidney Lumet. EEUU. 1957 (05/02/2007)
De la vida de las marionetas, d’Ingmar Bergman. Alemanya, 1980 

(19/02/2007)

Cicle “L’HOME I LA NATURA AL CINEMA ORIENTAL”
Dersu Uzala (El cazador), d’Akira Kurosawa. Rússia i Japó. 1974 

(05/03/2007)
La balada de Narayama, de Shohei Imamura. Japó. 1983 (19/03/2007)
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Cicle “INFÀNCIA I CINEMA”. Amb la col·laboració de
l’Equip d’Atenció Primerenca 

Hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier. França. 1998 (02/04/2007)
Adiós muchachos, de Louis Malle. França. 1987 (16/04/2007)

Cicle “L’ESTAT DEL MÓN”. Amb la col·laboració del
Fons Menorquí de Cooperació i Amnistia Internacional

Surplus, de Johan Soderbergh i Eric Gandini. Suècia. 2003 (07/05/2007)
No matarás, de Krzysztof Kieslowski. Polònia. 1988 (21/05/2007)

3.8. AULES

3.8.1. MÚSICA

Total d’alumnes: 86
Coordinadora de l’Aula: Lola Mir
Professora de classes col·lectives (nens de 4 a 7 anys): Noelia Fanals 
Professora de solfeig i piano: Lola Mir
Professora de violí: Diana Krasteva
Professor de guitarra: Curro González

Audicions:
1er. Trimestre

- Alumnes de classes col·lectives de llenguatge musical, a la sala 
d’actes del centre educatiu “La Salle” de Maó (16/12/2006)

-  Alumnes de violí, a la sala d’actes de l’Ateneu (19/12/2006)
-  Alumnes de piano i violí, a la sala d’actes de l’Ateneu (20/12/2006)
- Alumnes de violí, flauta i piano, a la sala d’actes de l’Ateneu 

(22/12/2006)
L’Aula de Música, juntament amb l’Escola Municipal de música i dansa de 

Ciutadella, organitzà la II Trobada de joves instrumentistes de corda, 
oferint un concert al Centre Social de Sa Nostra de Ciutadella (17/03/2007)

2n Trimestre
-  Alumnes de música (31/03/07)
-  Alumnes de violí (07/05/07)
-  Alumnes de música (26/05/07)
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Final de curs:
-  Concert de fi de curs a la Sala d’Actes del centre educatiu “La Salle” 

de Maó (19/05/2007)
-  Audició dels alumnes de l’aula de música (02/06/2007)

Aquest curs les preinscripcions i posteriors matrícules per les classes de 
música, es van realitzar durant els mesos de maig i juny en lloc del setembre 
com era habitual. D’aquesta manera, des del 16 de maig a l’1 de juny van 
tenir lloc les preinscripcions i les matriculacions es van fer els dies 4, 5 i 6 de 
juny.

3.8.2. DIBUIX I PINTURA

Cristina Oñate ha seguit impartint totes les classes d’aquesta aula.
Durant el curs han estat matriculats entre 75 i 80 alumnes.  S’han fet 

classes de dibuix per a infants i també s’ha realitzat un curset de dibuix 
de figura  per a principiants i nivell intermedi, que s’inicià el 20 de març 
amb una durada de vuit sessions.

S’han mantingut les sessions amb model.
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S’han fet dues exposicions dels treballs realitzats pels alumnes (del 04 al 
17 de juny):

  -  fillets: a la Sala d’Actes
  -  adults: a la Sala de Tertúlies

S’ha impartit una Escola d’estiu de dibuix (juliol), amb una periodicitat 
de quatre hores setmanals. Es van repartir, alternativament, les activitats de 
dibuix i color amb les de volum.

3.8.3. FOTOGRAFIA

El 23 de novembre van començar les activitats de la Secció Fotogràfica, 
a iniciativa del Sr. José Francisco Quadrado, Vocal de la Junta Directiva, fi-
xant-se realitzar una reunió amb periodicitat setmanal (dimecres a les 20 h.). 
Al llarg del curs s’han desenvolupant 15 sessions, complementades amb va-
ries excursions. Es van organitzar també dues exposicions a la Sala d’Actes:

  -  Exposició de Tolo Arnau Mir (14-28/02/2007)
  -  Exposició dels alumnes de la Secció (18-30/06/2007) 

3.8.4. IDIOMES

Les classes de francès i anglès s’han mantingut igualment durant aquest 
curs. Imparteixen les classes Monique Pascual i Jennifer Twelthrees, res-
pectivament

3.8.5. ESCACS 

-  Campionat i lliurament de trofeus d’escacs (31/03/2007)
-  I Torneig d’escacs “Carlos Sebastian” (13-14/07/2007)
-  Curset d’escacs al Grup Vidalba, el mes de març
-  Campionat balear juvenil, el mes d’abril
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3.9. BIBLIOTECA

S’han seguit rebent els diaris i revistes habituals tant generals com locals 
i també s’han adquirit totes les publicacions que ha estat possible d’autors 
menorquins o de temàtica relacionada amb l’illa. També han ingressat a la 
biblioteca les procedents d’intercanvi i/o donació amb altres entitats.

S’ha continuat amb la catalogació del fons, amb les tasques de retrospec-
tiva i les d’intercanvi de la Revista de Menorca amb altres entitats.  

Al mes d’abril, amb motiu de la inauguració del nou hospital Mateu Orfila, 
es va organitzar una exposició de llibres antics de medicina, del fons biblio-
gràfic propi, del qual es van escollir un total de dinou obres que abastaven 
des del segle XVII al XIX, que van estar exposats tot el mes a les vitrines 
pròximes a la Sala d’Actes.  
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4. REvISTA dE mENoRCA

L’Ateneu, juntament amb l’IME, van presentar el dia 6 de novembre els dos 
toms del nombre 87 de la Revista de Menorca, corresponents a l’any 2003. 
Entre d’altres articles, els toms incorporen dos treballs a càrrec de Josefina 
Salord i Miquel Àngel Limón sobre l’historiador de la medicina, filòleg i pe-
dagog alaiorenc Josep Miquel Guàrdia, amb motiu del centenari de la seva 
mort i dins “l’Any Josep M. Guàrdia”

Els toms contenen els següents treballs:

Tom 87 (I)

Recerca
•	 Bruce Lauri

Los retratos de George III y la reina Charlote
•	 José María Ortiz Villajos

La Maquinista Naval, 1893-1902. Notas para la historia de la 
antecesora menorquina de la Sociedad Anglo-Española

•	 Valentín Pérez Mellado, Nuria Riera Riera, Viviana Piccolo i Catherine 
Potter
Mutualismo en ecosistemas insulares: la interacción de dos en-
demismos mediterráneos, la rapa mosquera, Dracunculus mus-
civorus (araceae), y la lagartija balear, Podarcis lilfordi (squama-
ta, lacertidae)

Assaig
•	 José Luis Terrón Ponce

La baza menorquina del Conde de Floridablanca
Ressenya
•	 Amadeu Viana

Febrer i Cardona en la història de la filologia
•	 Xavier Motilla

Mestre Joan Benejam i Vives (1846-1922)
•	 Miquel	Àngel	Marquès	Sintes

Recordant Francesc d’Albranca
•	 Juan	Hernández	Andreu

Menorca en la historia universal.
A propósito de la publicación de una obra histórica
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Tom 87 (II)

Recerca
•	 Josefina Salord Ripoll

Josep Miquel Guàrdia i Marçal Pascuchi: la continuïtat de la cul-
tura

•	 Catalina Jofre Serra, Mateu Riera Rullan, Margarita Orfila Pons i Ma-
ribel Herranz Febrer
Excavacions a la Catedral de Menorca

•	 Sergi Marí i Antonia Fullana
La població estacional a Menorca (1977-2002)

•	 Samuel Pons Fàbregues
Dendrocronologia del Pinus halepensis a Menorca

•	 Albert Bertolero
Biometria i condició corporal de la tortuga mediterrània

Assaig
•	 Miquel Ángel Limón Pons

La menorquinitat del Dr. Guàrdia
Ressenya
•	 Xavier Motilla Salas

Documents sobre el magisteri nacional a Menorca arran de 
l’ocupació de l’illa per les tropes franquistes (1939)

•	 Ismael Pelegrí Pons
Gumersind Gomila, pont entre dues cultures

•	 Juan Hernández Andreu
El tom d’Història de l’Art de l’Enciclopèdia de Menorca
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5. CINE Club

La temporada de projeccions s’inicià el dia 13 de setembre. Durant aquest 
curs 2006-2007 s’han projectat als cinemes Ocimax, els dimecres i dijous, les 
següents pel·lícules:

•	 Camino a Guantánamo, de Michael Winterbottom i Mat White-
cross. Regne Unit. 2006 (13-14/09/2006)

•	 La bicicleta, de Sigfrid Monleón. Espanya. 2006 (27-28/09/2006)
•	 Grizzly man, de Werner Herzog. EUA. 2006 (04-05/10/2006)
•	 Huai, de Kim Ki-duk (18-19/10/2006)
•	 Una Partida de Campo, de Jean Renoir. França. 1936. Esta tierra 

es mía, de Charles Laughton. EUA. 1943 (25-26/10/2006)
•	 La educación de las hadas, de José Luis Cuerda. Espanya. 2006 

(08-09/11/2006)
•	 El viento que agita la cebada, de Ken Loach. Irlanda, Regne Unit, 

Alemanya, Itàlia i Espanya. 2006 (15-16/11/2006)
•	 Balseros, de Carlos Bosch i Josep Mª Doménech. Espanya. 2002 (22-

23/11/2006)
•	 C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée. Canadà. 2005 (29-30/11/2006)
•	 Hard Candy, de David Slade. USA. 2005 (13-14/12/2006)
•	 El noveno día, de Volker Schlöndorff. Alemanya i Luxemburg. 2004 

(20-21/12/2006)
•	 Copyng Beethoven, de Agnieszka Holland. USA, Regne Unit i Hon-

gria. 2006 (10-11/01/2007)
•	 Una verdad incómoda, de Davis Guggenheim. USA. 2006 (24-

25/01/2007)
•	 The Queen (La Reina), de Stephen Frears. Regne Unit, França i Ità-

lia. 2006 (31/01-01/02/2007)
•	 Omagh, de Pete Travis. Irlanda i Regne Unit. 2004 (07-08/02/2007)
•	 Lo que sé de Lola, de Javier Rebollo. Espanya i França. 2006 (14-

15/02/2007)
•	 Verano en Berlín, de Andreas Dresen. Alemanya. 2005 (21-

22/02/2007)
•	 Llamando a las puertas del cielo, de Wim Wenders. Alemanya, 

USA i Espanya. 2005 (07-08/03/2007)
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•	 Las partículas elementales, d’Oskar Roehler. Alemanya. 2006 (14-
15/03/2007)

•	 Un café en cualquier esquina, de Ramin Bahrani. EUA. 2005 (21-
22/03/2007)

•	 Desayuno en Plutón, de Neil Jordan. Regne Unit, Irlanda. 2005 (28-
29/03/2007)

•	 Nueve vidas, de Rodrigo García. EUA. 2005 (11-12/04/2007)
•	 Arcadia (Le couperet), de Costa-Gavras. Bèlgica, França i Espanya. 

2005 (18-19/04/2007)
•	 Time, de Kim Ki-duk. Corea del Sud. 2006 (25-26/04/2007)
•	 En la cama, de Matías Bize. Xile i Alemanya. 2005 (02-03/05/2007)
•	 Derecho de familia, de Daniel Burman. Argentina i Espanya. 2006 (09-

10/05/2007)
•	 Gbravica, de Jasmila Zbanic. Àustria, Bòsnia i Herzegovina, Alemanya, 

Croàcia. 2006 (16-17/05/2007) 
•	 Malas temporadas, de Manuel Martín Cuenca. Espanya. 2005 (23-

24/05/2007)
•	 Caterina se va a Roma, de Paolo Virzi. Itàlia. 2003 (30-31/05/2007)   

El mes d’abril es va encetar el cicle “Cinema clàssic” amb la projecció de 
les següents pel·lícules:

- Amarcord, de Federico Fellini (17/04/2007)
- El Tercer Hombre, de Carol Reed (24/04/2007) 

L’Ateneu va celebrar, encara que amb un retard de més de dos anys, el 
40è aniversari de la inauguració de la Secció del Cineclub, que inicià 
les seves activitats el 21 de setembre de 1964. Dita celebració va consistir 
en la presentació del llibre “Cineclub Ateneu de Maó. 40 anys de bon 
cine (1964-2004)”, de Salvador Castelló, amb la participació d’alguns dels 
presidents que han estat al capdavant de la Secció, i en la projecció de la 
pel·lícula “Mi tío”, de Jacques Tati, un dels primers títols presentats pel 
Cineclub a l’inici de la seva existència.
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6. gRuP fIlhARmòNIC

El Grup Filharmònic de l’Ateneu, amb motiu de la celebració dels 90è 
aniversari de la fundació del grup, va organitzar els següents actes:

Taula rodona-col·loqui amb la participació de Carlos Victory, Xisco Oli-
ves, Lluís Guasteví, Josep Mercadal i José Mª Borrás. Marta Cardona va actu-
ar com a moderadora (17/11/06)

Concert de cambra a càrrec del Quartet Aguinaga i Isabel Fèlix a Can 
Victori, Concert n. 1054, amb el següent repertori: Quartet de corda en do 
menor op. 18 n. 4 i el Trio per a piano, violí i violoncel en si b major op. 97 
“Arxiduc”, ambdues de Beethoven (18/11/06)

Exposició “90 anys en imatges”, a la Sala d’Actes de l’Ateneu (12-
22/01/07). Fotografies i documents de músics i activitats al llarg de 90 anys.

Concert Sacre: “Les set paraules de Crist a la Creu”, de Joseph Haydn, 
en la versió per a quartet vocal solista, cor i orquestra sota la direcció de Lola 
Mir i amb l’actuació dels solistes Maria Camps, Eulàlia Salbayà, Joan Carles 
Falcón, Lluís Sintes i el cor de la Capella Davídica a l’Església de Santa Maria 
de Maó (06/04/07) i a l’Església dels Socors de Ciutadella (07/04/07). Patro-
cinat per “la Caixa” i amb el suport del Consell Insular i els Ajuntaments de 
Maó i Ciutadella. (Concerts ns. 1056 i 1057).

També va oferir els següents concerts:

Concert 1055: Concert en re major per a violoncel i orquestra de J.B. 
Bréval i obres de Vivaldi, Bartók i Muffat, al Saló d’exposicions del C.C.E. de 
Sant Lluís (24/02/07)

Concert 1058: Suite nº 4 en mi bemoll major per a violoncel sol, Concert 
per a violí i orquestra de corda en la menor i Concert de Brandenburg nº 3 
en sol major, de J.S. Bach a Can Victori (09/06/07)

L’Ajuntament de Maó, en reconeixement a la tasca realitzada pel Grup 
Filharmònic li ha lliurat un exemplar de l’escultura de la sireneta (05/04/07).
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7. gRuP fIlATèlIC I NumISmàTIC

•	 XXIII Exposició Filatèlica i Numismàtica, a la Sala d’Exposicions del 
Claustre del Carme, emmarcada als actes commemoratius del 50è ani-
versari de la Residència Sanitària Verge del Toro (10-20/05/2006)

•	 Reunions dominicals dels membres del grup amb participació de col-
leccionistes, filatelistes i numismàtics (setembre 2006 a juny 2007)

•	 Exposició Filatèlica de Competició de les Balears, Exfibal ’06 (Se-
gona edició), a la sala de Cultura de Sa Nostra de Maó. Per a celebrar 
la trobada es va editar un mata-segells especial commemoratiu, repre-
sentant la doble façana de l’Ajuntament de Maó i dibuixat per Alberto 
Martínez (del 25 al 29/10/2006)
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8. ACTIvITATS ExTERNES

Activitats realitzades a la sala d’actes de l’Ateneu per entitats, institucions 
o particulars expressament autoritzades per la Junta Directiva. 

8.1. CONFERÈNCIES

8.1.1. INSTITUT MENORQUÍ D’ESTUDIS

Organitzades per l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), amb la col·laboració 
de l’Ateneu, tingueren lloc, els dies 6 i 7 de juliol del 2006, unes Jornades 
que, sota el títol “Jornades sobre l’Ateneu de Maó i la cultura del nou-
cents (1905-1939)” van ser la contribució de l’IME a les celebracions del 
centenari del nostre Ateneu, amb l’objectiu de, segons paraules de Josefina 
Salord  a la presentació de dites Jornades, “aprofundir en el coneixement 
de la primera etapa de la seva trajectòria, la que, recollint les inquietuds 
regeneracionistes del tombant de segle, es projectà al llarg de les primeres 
dècades del nou-cents i féu cristal·litzar un programa que maldava per sin-
tetitzar l’acció cívica i l’acadèmica gràcies al paper social atorgat a la cultura 
i a l’educació.... oferint-ne una visió monogràfica actualitzada, que ens per-
meti de revisar, cent anys després, el que l’Ateneu del Nou-cents ha llegat a 
la història cultural menorquina en els terrenys humanístic, científic, artístic, 
bibliogràfic i patrimonial”. La programació de dites Jornades va incloure les 
ponències i conferenciants següents:

Dia 6 de juliol – matí
-  Miquel Àngel Casasnoves : La Història
-  Jaume Mascaró : L’Antropologia i el Folklore
-  Xavier Motilla : L’Educació

Dia 6 de juliol – capvespre
-  Josep Miquel Vidal : La Ciència
-  Josep Mª Quintana : El Dret
-  Conferència Inaugural:
   Enric Pujol: Les Institucions culturals del Nou-cents
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Dia 7 de juliol – matí
-  Josefina Salord : La Literatura: Difusió i Patrimoni bibliogràfic
-  Joan Hernández Andreu : L’Economia
-  Miquel Ángel Limón : El Butlletí i la Revista de Menorca
-  Tomàs Vidal : Geografía Humana

8.1.2. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 Bartomeu Caimari Calafat, catedràtic d’Història Moderna de la UIB: 
El papel de Juan Miguel Vives en la reincorporación de Menorca 
a España en 1802. Acte organitzat pel Consorcio del Museo Militar de 
Menorca (13/10/2006).

•	  Gabriel Villalonga Sánchez, capità d’Infanteria: El trabajo de las 
tropas españolas en Afgtanaistan. Acte organitzat pel Consorcio del 
Museo Militar de Menorca (03/11/2006).

•	 Gonçal López Nadal, Doctor en Història i professor de la UIB:  Corsa-
rios y piratas en el Mediterráneo. Acte organitzat pel Consorcio del 
Museo Militar de Menorca (22/03/2007).

•	 Josep Maria Natta March, cap del Departament de Qualitat de les 
Diestilerías Antonio Nadal S.A.: Química y seguridad vial. Acte orga-
nitzat per la Associació de Químics de Balears amb motiu del Dia de la 
Química i dins del marc de la Setmana de la Ciència (08/11/2006)

•	 “Dona i legislació” va ser el títol conjunt per a les conferències orga-
nitzades pel PSOE amb l’objectiu de incitar a la reflexió i debat sobre les 
polítiques entorn a la dona i els mecanismes legals contra la violència de 
gènere. Els títols de les conferències i els corresponents ponents foren 
els següents:

 - Els canvis legislatius en la dona: Maria Duran, advocada i 
directora de la revista “Themis”: (18/01/2007)
 - Què suposarà la Llei d’Igualtat?: Maria Escudero, diputada al 
Congrés i portaveu de la Comissió Mixta de la Dona (19/01/07)

•	 Josep Maria Quintana: El repte d’assolir una ensenyança primària 
universal. Acte organitzat per Mans Unides dins la Campanya contra 
la Fam (08/02/2007)

•	 José Luis Terrón Ponce: Egipto: el espectáculo de la vida y de la 
muerte (14/02/2007)

•	 Marga Iraburu Elizondo, Dra. en Medicina per la Universitat de Navar-
ra, especialista en Medicina Interna, metgessa de l’Hospital Virgen del 
Camino de Pamplona, i experta en Bioètica: El pacient impacient. Acta 
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organitzat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears 
(15/02/2007)

•	 Joan Estruch, catedràtic de Sociologia i professor de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona: La rialla terapèutica. Acte organitzat per l’Aca-
dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears  (19/04/2007).

•	 Pere Fullana Puigserver, doctor en Historia Eclesiàstica: El compro-
mís polític dels cristians. Acte organitzat per l’Institut Diocesà de Teo-
logía del Bisbat de Menorca dins les Jornades per a tractar el tema dels 
cristians compromesos en la vida pública (10/03/2007)

•	 La Plataforma per la Mobilitat Alternativa de Maó, amb la col·laboració 
de l’Ateneu i la majoria d’APMAs de les escoles de Maó, va organitzar 
un cicle de conferències amb el títol de Ciutat Sostenible i Mobilitat 
Infantil amb l’intenció de donar pautes per començar a canviar la ciutat 
i reconvertir-la en un espai vital pels seus habitants, especialment els 
infants. Les conferències i els seus respectius ponents foren les següents:

-  Mobilitat sostenible, què es pot fer a Menorca?, a càrrec de 
Alfonso Sanz Aludán, Tècnic urbanista (16/02/2007)

-  Una ciutat amb infants, indicador i garantia per a la sos-
tenibilitat, a càrrec de  Montserrat Morales Pelejero, psicòloga i 
professora d’Educació Visual i Plàstica (16/03/2007)

- Fer ciutat, construir igualtat. Passes per afavorir la igualtat 
de gènere a través de l’urbanisme, a càrrec de Marta Román 
Rivas, geògrafa (24/03/2007)

- Camins escolars segurs: millorar el carrer des de les escoles i 
des de les famílies, a càrrec de María Sintes Zamanillo, llicenciada 
en Biologia Ambiental, coordinadora de l’Àrea d’Educació del Centre 
Nacional d’Educació Ambiental (CENEAM) (30/03/2007)

8.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES

•	 Presentació del llibre “L’estiu de l’Anglès”, de Carme Riera, amb la 
participació de l’editor  i l’escriptora . Acte organitzat per l’editorial Proa 
(04/11/2006)

•	 El llibre ”Maó 1900, Maó ara” de Josep Portella, va ser presentat 
per l’autor, juntament amb Josep Mª Quintana, autor del pròleg. Acte 
organitzat per  l’Ajuntament de Maó (27/12/2006)

•	 Presentació del llibre ”El cementerio anglo-americano en el puer-
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to de Mahón”, de José Luis Terrón Ponce. Acte organitzat pel Con-
sorcio del Museo Militar de Menorca (11/01/2007)

•	 ASINPROS va presentar el llibre commemoratiu del seu 40è aniversari 
titulat 40 aniversario: con la misma ilusión de siempre (15/03/2007)

•	 Els cotxes devoren l’illa: què feim? va ser el títol de la jornada amb 
taula rodona i debat obert al públic, organitzada per Els Verds de 
Menorca conjuntament amb l’Observatori d’Illes Europees i celebra-
da el dia 29 de setembre de 2006 arran de la celebració de la Setmana 
europea sense cotxes. David Hammerstein Minuz, eurodiputat dels 
Verds, va fer la presentació a la que van seguir les ponències següents:

- Polítiques de mobilitat a les Illes Balears, per Margalida Ros-
selló, diputada al Parlament de les Illes Balears. 

- Infraestructures viàries a Menorca. Estat i necessitats, per 
Pilar Carbonero, enginyera tècnica d’Obres Públiques.

- El transport públic a l’illa de Menorca, per Gabriela Mir, ins-
pectora de transports del CIM. 

- La ciutadania davant la mobilitat. Noves propostes, per Jo-
sep Escrivà, de la Plataforma per a una mobilitat alternativa.  

- Mou-te en verd. Propostes per a una mobilitat a Europa, per 
Michael Cramer, eurodiputat i expert en mobilitat.

•	 Taula rodona sota el títol Cuidados paliativos: en la actualidad y 
en el futuro, organitzada per ARA, acompanyament al final de la vida. 
Participaren Claudio Triay (moderador), Josep Borrás, Javier Lacue- 
va, Belén Calafell, Mª Victoria Fradera i Christine van den Berg 
(14/10/2006).

•	 Projecció del documental “Sa Fosca, 20 anys d’un rodatge solida-
ri”, de Paco Alburquerque. Acte organitzat per l’Unió Excursionista 
Menorquina amb motiu de la celebració de les seves noces d’argent 
(20/10/2006).

•	 Trobada anomenada “Sopa d’Illetres”, organitzada per la Associació 
d’escriptors de Llengua Catalana (AELC) per afavorir la comunicació en-
tre els autors de les Illes Balears. Pau Faner, narrador menorquí, Joan 
Guasp, dramaturg mallorquí i el poeta eivissenc Josep Marí van par-
ticipar en el cicle de conferències amb taula rodona que va tenir lloc 
a Eivissa, a Mallorca i a Menorca (al nostre Ateneu, el dia 09/11/2006).

•	 Conferència-col·loqui sota el títol Açò vol dir que era. Les ron-
dalles, una eina útil per a la diversitat cultural, que, organitzada 
per Saite Produccions Audiovisuals, va comptar amb la presencia de 
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Joan F. López Casasnovas, Magdalena Gelabert, i Joan Bibiloni 
(30/11/2006).

•	 Exposició commemorativa del Centenari del I Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana. organitzada per la Conselleria de Cultura 
del Govern. Va ser inaugurada pel director general de Política Lingüísti-
ca, Miquel Melià el dia 26 de gener de 2007. L’acte d’inauguració va 
incloura una conferència que, sota el títol de La participació menor-
quina en el I Congrés de la Llengua Catalana, va ser pronunciada 
per Antoni Joan Pons, professor de secundària de Llengua Catalana. 
L’exposició estigué oberta fins el dia 7 de febrer de 2007.

•	 Sessió informativa sobre l’Institut Químic de Sarrià i els estudis que es 
poden cursar en ell, organitzada pel mateix Institut (10/05/2007).

•	 Concert de Cuencos de cuarzo, organitzat i realitzat per Mónica 
Gómez (28/06/2007).



memòria d’activitats del curs acadèmic 2006-2007  41

9. juNTA dIRECTIvA

Per raons de dedicació als seus compromisos com a catedràtic de la Univer-
sitat Complutense de Madrid, el president Sr. Juan Hernández Andreu va 
decidir no presentar-se a la reelecció i, a més, per exigències de la seva agen-
da personal, es va avançar la convocatòria de la corresponent Assemblea 
General Ordinària de Socis a la qual pertocava reglamentàriament aprovar la 
renovació de la Junta Directiva.  Celebrada dita Assemblea el dia 28 d’abril 
de 2006, fou elegida per unanimitat dels socis assistents la candidatura que 
s’hi presentà i la nova Junta Directiva pel bienni 2006-2008 va quedar cons-
tituïda amb la següent composició:

President: José Antonio Fayas Janer
Vicepresidents: Miquel Àngel Limón Pons
 i Margarita Orfila Pons
Secretària General: Catalina Seguí de Vidal
Secretari Adjunt: Pedro Román Bordera
Comptador: Alfons Méndez Vidal
Bibliotecària: Margarita Ballester Figueras
Conservadors del Museu: Carlos Beguiristain deVos
 i Llorenç Pons Madrid
Vocalies

Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Ciència i Tècnica: José Mª Cardona Natta
Ciències Econòmiques i Polítiques: Xavier Seguí Puntas
Cine Club: César I. Rodríguez Merchán
Escacs: Joan Cubas Pons
Filatèlia i Numismàtica: José Ametller Pons
Grup de Lectura i Escriptura: Margarita Ballester Figueras
Humanitats: José Fco. Quadrado Quintana
Literatura: Luisa Antolín Villota
Música: Lola Mir Ortiz
Revista de Menorca: Josep Miquel Vidal Hernández
Tertúlias: Rafael Ayala Jiménez







amb el suport de:


