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1. PRESENTACIÓ

Al llarg del Curs Acadèmic 2007-2008 les activitats desenvolupades al nos-
tre Ateneu han seguit les mateixes pautes que van definir el transcórrer del 
Curs anterior tot incrementant, en algun cas, el seu volum.

S’han dut a terme 4 Cicles de conferències i 4 Cursos més 3 conferències 
fora de cicles. El nombre total d’actuacions al nostre Saló d’Actes per al con-
junt de tot això ha sigut de 41, a les quals s’hi han afegit les corresponents 
a presentacions de llibres, concerts, exposicions, projeccions cinematogràfi-
ques i altres esdeveniments, tant d’organització pròpia (27) com en règim de 
cessió a altres entitats o particulars (20), amb lo qual, en resum, dit Saló ha 
acollit la celebració d’un total de 88 actes.

Tots els cicles de conferències i cursos ha enregistrat una molt alta assis-
tència de públic, destacant en particular l’interès que despertaren las tres 
conferències incloses al Cicle de “El cerebro: órgano para la supervivencia”.  
També hi va haver una participació força significativa a les dues visites (Cas-
tell de Sant Felip i Fortalesa de La Mola) incloses al Curs sobre Fortificació 
moderna i contemporània.

L’Acte d’Obertura de Curs es va celebrar el dia 5 d’octubre. La lliçó in-
augural fou pronunciada per la Rectora de la Universitat de les Illes Balears 
Dra. Montserrat Casas, qui va dissertar, amb claredat expositiva i profunditat 
conceptual, sobre un tema de la seva especialitat “Sistemes quàntics”. Un 
nombrós públic, entre el que si trobaven destacades personalitats, va omplir 
totalment el Saló d’Actes.

Les tertulies han continuat amb el seu particular quefer; se n’han realitzat 
30. El Grup de Lectura ha estudiat un total de 8 obres. S’han fet dos de-
bats electorals i tres més sobre el Pla General d’Ordenació Urbana de Maó. 
S’ha mantingut la publicació mensual del Butlletí Informatiu iniciada el mes 
d’octubre de l’any 2006. Fou convocat el XXXVIII Saló de Primavera - Pre-
mi “Guillermo de Olives Pons”, que tingué una participació de concursants 
molt bona; es concediren les medalles previstes i s’ha fet una exposició amb 
les obres premiades, les obres finalistes i altres seleccionades pel Jurat corres-
ponent. El programa de Cinefòrum ha permès la projecció de 13 pel·lícules. 
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Les Aules de Música, Dibuix i Pintura, Fotografia Digital, Idiomes i Escacs 
han continuat les seves tasques amb els nivells de docència i els volums 
d’alumnat acostumats. S’han publicat dos toms de la Revista de Menorca, 
que constitueixen el seu nº 88. El CineClub ha projectat un total de 31 pel-
lícules a les Sales Oximax de la nostra ciutat. El Grup Filharmònic ha ofert 12 
actuacions, en concerts propis o col·laborant en altres actes.El Grup Filatèlic 
i Numismàtic ha muntat dues exposicions.

Així idò, els socis de la nostra entitat poden sentir-se orgullosos de recolzar 
amb les seves quotes la labor que es realitza i les Administracions i Institu-
cions que ens ajuden amb les seves aportacions poden veure com aquestes 
fructifiquen en una fecunda labor de dinamització cultural, un resum de la 
qual s’ha exposat abans i que es pot veure en detall a les pàgines de la pre-
sent Memòria.

Anotar finalment que, acabant el Curs 2007-2008, ha pertocat, per obli-
gació estatutària, renovar la Junta Directiva. Amb tal finalitat l’Ordre del Dia 
de l’Assemblea General Ordinària de Socis, celebrada el dia 3 de juliol prop-
passat, ha inclòs, entre d’altres assumptes, dita renovació, havent resultat 
elegida, pel bienni 2008-2010, la que queda detallada a l’últim capítol de la 
present Memòria.

Maó, octubre de 2008 

José Antonio Fayas Janer
President 
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1. PRESENTACIÓN

A lo largo del Curso Académico 2007-2008 las actividades desarrolladas 
en nuestro Ateneo han seguido las mismas pautas que definieron el trans-
currir del Curso anterior incrementando, en algunos casos, el volumen de 
las mismas.

Se han desarrollado 4 Ciclos de conferencias y 4 Cursos más 3 conferen-
cias fuera de ciclos. El número total de actuaciones en nuestro Salón de 
Actos, para el conjunto de todo ello, ha sido de 41, a las cuales se han añadi-
do las correspondientes a presentaciones de libros, conciertos, exposiciones, 
proyecciones cinematográficas y otros eventos, tanto de organización propia 
(27) como en régimen de cesión a otras entidades o particulares (20), con 
lo que, en resumen, dicho Salón ha sido testigo de la realización de un total 
de 88 actos.

Todos los ciclos de conferencias y cursos han registrado una muy alta asis-
tencia de público, destacando en especial el interés despertado por las tres 
conferencias que constituyeron el ciclo de “El cerebro: órgano para la super-
vivencia”. Hubo también una participación muy significativa en las dos visitas 
(Castillo de San Felipe y Fortaleza de La Mola) incluidas en el Curso sobre 
Fortificación moderna y contemporánea.

El Acto de Apertura de Curso tuvo lugar el día 5 de octubre. La lección 
inaugural fué pronunciada por la Rectora de la Universitat de les Illes Balears 
Dra. Montserrat Casas, quien disertó, con claridad expositiva y profundidad 
conceptual, sobre un tema de su especialidad “Sistemas cuánticos”.  Nu-
meroso público, entre el que se contaban destacadas personalidades, llenó 
completamente el Salón de Actos.

Las tertulias continuaron con su particular hacer. En total han sido 30 las 
realizadas. El Grupo de Lectura ha analizado un total de 8 obras. Se han 
celebrado dos debates electorales y otros tres en torno al Plan General de 
Ordenación Urbana de Mahón. Se ha mantenido la publicación mensual del 
Boletín Informativo iniciada en octubre del año 2006. Se convocó el XXXVIII 
Salón de Primavera - Premio “Guillermo de Olives Pons”, que obtuvo una 
muy buena participación de concursantes; se concedieron las medallas pre-
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vistas y se ha realizado una exposición incluyendo las obras premiadas, las 
obras finalistas y otras seleccionadas por el Jurado correspondiente. El pro-
grama de Cinefòrum ha propiciado la proyección de un total de 13 películas. 
Las Aulas de Música, Dibujo y Pintura, Fotografía Digital, Idiomas y Ajedrez 
han continuado su labor con el nivel de docencia y el volumen de alumnado 
acostumbrados. Se han publicado dos tomos de la Revista de Menorca que 
constituyen su volumen nº 88. El CineClub ha proyectado un total de 31 
películas en las Salas Ocimax de nuestra ciudad. El Grup Filharmònic ha ofre-
cido 12 actuaciones, sea en conciertos propios o colaborando en otros actos. 
El Grup Filatèlic i Nunismàtic ha realizado dos exposiciones.

Así pues, los socios de nuestra entidad pueden sentirse orgullosos de apo-
yar con sus cuotas la labor que se realiza y las Administraciones e Institucio-
nes que nos ayudan con sus aportaciones pueden ver como éstas fructifican 
en una fecunda labor de dinamización cultural cuyo resumen se ha expuesto 
anteriormente y cuyo detalle puede verse en las páginas de la presente Me-
moria.

Anotar finalmente que, al término del Curso 2007-2008 ha correspondi-
do, por obligación estatutaria, renovar la Junta Directiva.  A tal fin el orden 
del día de la Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada el día 3 de 
julio último ha incluido, entre otros asuntos, dicha renovación, resultando  
elegida, para el bienio 2008-2010, la que se detalla en el último capítulo de 
la presente Memoria.

Mahón, octubre de 2008

José Antonio Fayas Janer
Presidente
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2. obERTuRA dE CuRS

L’acte d’obertura del curs acadèmic es celebrà, el divendres dia 5 d’octu-
bre, a la Sala d’Actes de la nostre seu social.  La presidenta del Consell Insular 
de Menorca, Hble. Sra. Joana Barceló, i el tinent de batlle i regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Maó, Sr. Bartomeu Febrer, en representació de l’Alcalde 
de la ciutat, van acompanyar al nostre president Sr. José Antonio Fayas Janer 
a la taula presidencial.  Entre el nombrós públic que omplia la sala, cal des-
tacar la presència del director insular de l’Administració de l’Estat, Sr. Tejero, 
del conseller de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, Sr. Torres, 
i dels expresidents del nostre Ateneu Srs. Bosch i Quintana.

El Sr. Fayas obrí l’acte amb un breu parlament i mostrà el seu convenciment 
en quan a que l’Ateneu continuarà essent centre irradiador de saber y fòrum 
de debat i mantindrà, per tant, la seva condició de referent cultural tant a la 
nostra ciutat com pel conjunt de la nostra illa. Tingué paraules d’agraïment 
per les administracions, entitats i empreses que recolzen les activitats ateneís- 
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tiques, i també pels socis, amb una especial referència al record d’aquells que 
ens van deixar a llarg del curs passat.

La lliçó inaugural, amb el títol de “Sistemes quàntics”, fou pronunciada 
per la Mag. Sra. Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Ba-
lears i catedràtica de Física Atòmica a la mateixa Universitat.  La Dra. Casas va 
fer una brillant exposició del procés històric en la millora del coneixement de 
la naturalesa atòmica de la matèria i dedicà la segona part de la conferencia 
als conceptes i formulacions bàsiques de la física quàntica.

El Sr. Febrer pronuncià unes paraules de felicitació i recolzament a les acti-
vitats de l’Ateneu encoratjant a continuar pel camí iniciat. Va tancar l’acte la  
Sra. Joana Barceló, repetint paraules de suport i donant garantia en relació a 
l’ajut del Consell Insular a dites activitats.
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3. ACTIvITATS PRòPIES

3.1. CONFERENCIES I CURSOS

3.1.1. CICLES DE CONFERENCIES

AGRICULTURA I SOSTENIBILITAT

Cicle organitzat per l’Obra Social de la Fundació “la Caixa” en col·laboració 
amb l’Ateneu. El Sr. Mateu Morro Marcé, professor d’Història a la Univer-
sitat de les Illes Balears, periodista i president de l’Associació Terra Viva, va 
pronunciar dues conferencies:

•	 Recorregut històric pel paisatge agrari i ramader de les Balears 
(26-10-2007)

•	 L’agricultura com a estructuradora del territori i eina a favor de la 
sostenibilitat ambiental (09-11-2007)

UN PASSEIG  PER L’ALIMENTACIÓ DE LES ILLES BALEARS
AL LLARG DE LA HISTÒRIA

Cicle organitzat per L’Obra Social de la Fundació “la Caixa” en col·laboració 
amb l’Ateneu. Els conferenciants i els títols de les seves respectives conferèn-
cies han estat els següents:

•	 Josep A. Tur Marí, Doctor en Farmàcia, professor de Fisiologia a la UIB:  
L’alimentació a les Illes Balears a l’època de les grans civilitzacions 
de l’antiguitat (22-11-2007)

•	 Antoni Pons Biescas, Doctor en Química, professor de Bioquímica i 
Biologia Molecular a la UIB: L’alimentació a les Illes Balears a l’època 
medieval (23-11-2007)

•	 Josep A. Tur Marí, Doctor en Farmàcia, professor de Fisiologia a la 
UIB: El fluix de persones  i d’aliments a través dels continents (I): 
Amèrica, la primera gran globalització (29-11-2007)

•	 Antoni Pons Biescas, Doctor en Química, professor de Bioquímica i 
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Biologia Molecular a la UIB: El fluix de persones i d’aliments a través 
dels continents (II):  la globalització actual ( 05-12-2007)

EL SEGLE DE LES DOMINACIONS ESTRANGERES A L’ILLA
DE MENORCA

En el marc del tercer centenari de l’arribada del anglesos a Menorca (suc-
ceïda el setembre de 1708), aquest cicle volgué revisar i actualitzar el conei-
xement historiogràfic del segle potser més mitificat de la història de l’illa de 
la mà d’experts tant en els aspectes dels condicionaments polítics com en 
qüestions de cultura, art, urbanisme i economia.

•	 José Luís Terrón Ponce, Doctor en Història per la UIB i membre de 
l’IME, inicià el cicle amb la conferència El període espanyol en el con-
text del segle XVIII menorquí (21-12-2007)

•	 Cristina Andreu Ádame, Llicenciada en Història de l’Art i membre de 
l’IME, parlà de Les arts plàstiques a la Menorca de les dominacions 
(25-01-2008)

•	 Josefina Salord Ripoll, Catedràtica de Literatura Catalana de l’IES J. 
Ramis i Ramis de Maó i Presidenta del Consell Científic de l’IME, tractà 
el tema La cultura de la Il·lustració (07-03-2008)
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•	 Juanjo Gomila Portella, Arquitecte, va parlar de Els pobles dibui-
xats: l’urbanisme del segle XVIII menorquí (11-04-2008)

•	 Miquel À. Casasnovas Camps, Doctor en Història, reflexionà sobre El 
context internacional de la cobejada Menorca (25-04-2008)

•	 Amador Marí Puig, Llicenciat en Història i membre de l’IME, tractà el tema 
de L’economia a la Menorca colonial. El cas dels cors (16-05-2008)

EL CEREBRO: ÓRGANO PARA LA SUPERVIVENCIA

L’Ateneu, considerant els avanços que estan experimentant les neurocièn-
cies, va considerà oportú organitzar aquest cicle de conferències per tal de 
posar a l’abast del socis i públic en general les visions de tres experts espa-
nyols de prestigi internacional. Així, els professors Rubia, Morgado i Delgado 
oferiren les següents dissertacions:

•	 Francisco J. Rubia Vila, catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medi-
cina de la Universitat Complutense, inicià el cicle amb la conferència Por 
qué engaña el cerebro (28-03-2008)

•	 Ignacio Morgado Bernal, catedràtic  de Psicobiologia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, va parlar de Emociones y supervivencia  
(04-04-2008)

•	 José María Delgado García, director de la divisió de Neurociències de 
la Universitat Pablo Olavide de Sevilla, va exposar les seves experiències 
sobre Como aprende el cerebro (18-04-2008)

3.1.2. ALTRES CONFERENCIES

•	 David Vergara Figueras, secretari d’Estat d’Economia del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, va parlar sobre La economía española: situa-
ción actual y perspectivas (19-01-2008)

•	 Alfons Méndez Vidal, doctor en economia per la UIB i membre de la 
Junta Directiva de l’Ateneu, exposà un resum de la seva tesis doctoral 
sota el títol De la vinya a la ramaderia. El canvi en el model agrari 
menorquí (1708-2006) (07-02-2008)

•	 Lluís Hernández Soler, enginyer industrial, tractà l’interessant qüestió 
de Viure en un món en xarxa: el repte de gestionar la complexitat 
(29-05-2008)
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3.1.3. CURSOS

REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES. III edició

Organitzat pel Servei de Música de la Fundació “la Caixa” amb la col-
laboració de l’Ateneu, es desenvolupà, per tercer any consecutiu, aquest 
Curs, que té com a objectiu establir noves relacions entre cada oient i la mú-
sica, una relació capaç d’evolucionar i madurant en el temps permetent-nos 
descobrir noves facetes cada cop que retrobem les obres estudiades. 

El curs fou impartit, igual que els anteriors, per Rafael Esteve Alemany, 
professor d’Història General de la Música, Història de la Música Vocal i Peda-
gogia de la Música al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, amb les 
següents sessions de dues hores de durada cadascuna:

-  The fairy queen, de Henry Purcell (19-10-2007)
-  Les quatre estacions, de Antonio Vivaldi (20-10-2007)
-  El Messies, de Georg Friedrich Händel (16-11-2007)
-  Rèquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart (17-11-2007)
-  Un rèquiem alemany, de Johannes Brahms (30-11-2007)
-  Simfonia núm. 2, Resurrecció, de Gustav Mahler (01-12-2007) 
-  El trencanous, de Piotr Ílitx Txaikovsky (14-12-2007)
-  Somni d’una nit d’estiu, de Benjamin Britten (15-12-2007)

CURS MONOGRÀFIC: Els concerts per a piano de Beethoven

Com a activitat extraordinària per a la cloenda del Curs Acadèmic es va or-
ganitzar un Curs Monogràfic sobre Els concerts per a piano, de Ludwig 
van Beethoven, organitzat en tres sessions impartides pel mateix professor 
del Curs “Redescombrim les Obres Mestres”, Rafael Esteve, i també finan-
çades per “la Caixa”:

•	 Evolució del gènere i l’instrument: Concerts núm. 0 i 6 (05-06-08)
•	 Concerts núm. 1, 2 i 3 (06-06-2008)
•	 Concerts núm. 4 i 5 (07-06-2008)
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VII CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA

Organitzat per la Secció Balear de la Sociedad Española de Estudios Clási-
cos, el Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes 
Balears i el nostre Ateneu, amb el suport de l’Obra Social de la Fundació “la 
Caixa”, es desenvolupà la 7à edició d’aquest Curs que, sota el títol Sis obres 
mestres de la literatura grecollatina, va incloure les següents conferèn-
cies i conferenciants: 

•	 Francesc Casadesús, professor de Filosofia Grega de la Universitat de 
les Illes Balears i president de la Secció Balear de la Sociedad Española 
de Estudios Clásicos, dissertà sobre El banquet, de Plató (12-01-2008)

•	 Antonio Alvar, president de la Sociedad Española de Estudios Clásicos 
i catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Alcalá, va parlar de 
Los epigramas de Marcial o la invención del chiste (26-01-2008)

•	 Vicente Cristóbal, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat Com-
plutense de Madrid, tractà el tema de Las metamorfosis, de Ovidio 
(16-02-2008)

•	 Josep Lluís Vidal, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de 
Barcelona, reflexionà sobre L’Eneida, de Virgili (15-03-2008)

•	 Alberto Bernabé, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat Com-
plutense de Madrid, va parlar de La Odisea, de Homero (17-05-2008)

•	 Marc Mayer, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Barcelo-
na, dissertà  sobre L’ase d’or, d’Apuleu (31-05-2008)

FORTIFICACIÓN MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

Organitzat per l’Ateneu amb la col·laboració del Consorcio del Museo Mi-
litar de Menorca y Patrimonio histórico-militar del puerto de Mahón y Cala 
San Esteban.

José Luis Terrón Ponce, doctor en Història per la UIB i membre de l’IME, 
oferí les següents sessions:

•	 La fortificación de perfil rebajado. Siglos XVI a XIX (14-02-2008)
•	 La fortificación abaluartada. Siglos XVI a XVIII (15-02-2008)
•	 Fortificación alemana. Siglo XIX (21-02-2008)
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•	 Ataque y defensa de las plazas. Los ejemplos de San Felipe (1752 
y 1781) (22-02-2008)

•	 El Castillo de San Felipe. Un ejemplo de fortificación abaluartada 
(28-02-2008)

•	 La Fortaleza de la Mola. Un ejemplo de fortificación alemana (06-
03-2008) 

Aquestes sessions foren complementades amb dues visites guiades pel 
mateix conferenciant Sr. José Luis Terrón Ponce:

-  Castell de Sant Felip (01-03-2008)
-  Fortalesa de La Mola (05-04-2008)

3.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES

•	 L’Institut Menorquí d’Estudis ha reeditat l’obra La Tierra y el hombre 
en Menorca, de Jean Bisson, obra que fou guanyadora del Premio 
Ateneo 1966. A la seva presentació intervingueren Josep Miquel Vidal, 
coordinador científic de l’IME, José Antonio Fayas, president de l’Ateneu 
i Tomás Vidal Bendito, membre de la Secció de Ciències Socials de l’IME 
(19-10-2007)

•	 Fina Salord, presidenta del consell científic de l’IME, presentà l’obra 
Figures del Nou-cents, de Miquel A. Limón. Van assistir a l’acte Pere 
Batle, director general de Sa Nostra i Joana Barceló, presidenta del Con-
sell Insular de Menorca, (14-05-2008)

•	 Clara Tamayo Rojas, nutricionista, va presentar la seva obra Saber 
comer: salud para la nueva generación (25-06-2008)

•	 Exposició pòstuma en homenatge a Ángeles Aizpúrua (1919-2001) 
al Saló d’Actes de l’Ateneu del 30 de juliol al 3 d’agost de 2007. L’expo-
sició reuní 70 obres a l’oli procedents de col·leccions particulars.         

•	 Reconeixement pòstum a Elisa Hernández Pons, a través d’una 
carta al Diario Menorca, per part del Grup Filharmònic, per la seva tra-
jectòria musical i per formar part de l’orquestra del Grup Filharmònic 
(4-08-2007)

•	 Acte d’agraïment a la Fundació ASMAR-Catalina Mercadal per la 
seva aportació econòmica, que servirà per assumir les despeses de cata-
logació, digitalització i conservació del llegat fotogràfic i cinematogrà-
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fic de Miguel Seguí Mercadal. Hi participaren: Miguel Seguí Mercadal, 
autor de les imatges, José Antonio Fayas, president de l’Ateneu, entitat 
dipositària, i Andrés Seguí Mercadal, germà de l’autor i president de la 
Fundació ASMAR-Catalina Mercadal. Finalment es projectaren dues 
pel·lícules de Miguel Seguí, la primera sobre promoció turística de Me-
norca (1969) i la segona  “La cacería” (18-01-2008)

•	 Xerrada-Cata: El vi, elixir del Mediterrani. A la primera part de l’ac-
te, Xavier Solano Puerta, copropietari de la botiga De Vins Menorca i 
de la botiga Sa Forana, va oferí una xerrada sobre La història del vi al 
Mediterrani i la seva relació amb la gastronomia i amb la cultura 
de les illes. La segona part consistí en el tast de diferents tipus de vins 
(09-02-2008)

•	 Acte d’agraïment al Sr. Josep Conrado de Villalonga, qui ha estat 
fins ara director executiu de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”. El 
president de l’Ateneu, Sr. José Antonio Fayas, li feu lliurament d’un gra-
vat original del Port de Maó, de 1736, com a mostra d’agraïment  per 
les atencions i la col·laboració rebudes des de dita Obra Social al llarg 
dels últims anys (03-04-2008)

•	 Homenatge pòstum a Mateo Seguí Pons, arquitecte. Fou vicepre-
sident, vocal de Belles Arts i assidu a les tertúlies del Grup de Filatèlia 
i Numismàtica. L’arquitecte Pedro Luís Mercadal va fer un repàs de la 
seva vida professional i el nostre president, José A. Fayas, lliurà a la vídua 
de Mateo Seguí dues fotografies, imatges de la seva faceta ateneística 
(09-04-2008)

•	 Participació de l’Ateneu al Dia del Llibre amb  una paradeta al C/ Nou 
oferint llibres i la Revista de Menorca (23-04-2008)

•	 Lliurament del II Premi Mongofra, atorgat ex-aequo a l’Ateneu 
i al pintor Josep Vives Campomar pel Patronat de la Fundació Rubió 
Tudurí Andrómaco. Saló de Plens de l’Ajuntament de Maó (20-06-
2008)

Debats electorals
Amb motiu de les eleccions electorals del 9 de març l’Ateneu ha organit-

zat dos debats on han intervingut els candidats al Senat i al Congres dels 
Diputats

•	 Debat electoral. Representants al Senat  (04-03-08)
Amb la participació de: José Seguí (PP); Arturo Bagur (coalició esquerres 
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PSOE-PSM-EU-Verds); Buenaventura Quevedo (Ciudadanos de Menor-
ca). El debat fou moderat per José Antonio Fayas, president de l’Ateneu.

•	 Debat electoral. Representants al Congrés (05-03-08)
Amb la participació de: Juan Carlos Grau (PP); Gràcia Muñoz (PSOE); 
José E. Català (Ciudadanos); Maria Josep Morell (Unitat per les Illes); 
Mateu Llabrés (EM-EV). El debat fou moderat per Xavier Seguí, vocal de 
Ciències econòmiques i polítiques de l’Ateneu.

Debats sobre el PGOU de Maó 
Donat el moment en que es troba la tramitació del Pla General d’Orde-

nació Urbana del terme municipal de Maó, l’Ateneu va considerar l’interès 
de promoure la realització d’alguns debats per a oferir informació, dades i 
opinions sobre les propostes contingudes a la seva documentació i sugge-
riments en torn als temes relacionats amb dit Pla. Els debats que tingueren 
lloc, temàtiques tractades i participants a les taules corresponents van ésser 
el següents:
•	 Dia 9 d’abril: Vicenç Tur, tinent de batlle d’Urbanisme, Llorenç Seguí, 

president del Col·legi Oficial d’Arquitectes, Alberto Correa, membre del 
Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i Isabel Petrus, 
empresària del sector immobiliari, van opinar sobre aspectes varis de 
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l’actual proposta del PGOU que ha de regular el futur urbanístic de Maó 
durant els propers anys.

•	 Dia 23 de maig: Josep Parcerisa, coordinador de l’equip redactor del 
PGOU, Llorenç Seguí, president del Col·legi Oficial d’Arquitectes, Jesús 
Flórez, representant de PIME i Antoni García, representant de la Plata-
forma per una Mobilitat sostenible, tractaren el tema “ciutat antiga: 
morfologia, mobilitat, sínies“.

•	 Dia 30 de maig: Marta Bayona, representant de l’equip redactor; Juan-
jo Gomila, membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes, Miquel Camps, 
representant del GOB i Ramón Ulldemolins, membre del Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, centraren les seves intervenci-
ons en el tema “Expansió urbana: nous creixements-mobilitat-equipa-
ments”.

Taller de “decoupage”
A llarg de quatre sessions, dins els mesos d’abril i maig, es va desenvolupar 

un interessant taller sobre la tècnica del “decoupage” amb excel·lents resul-
tats. El taller fou conduït per la professora Ángeles Sánchez-Rodrigo amb la 
col·laboració de la Sra. Marga Pons.

3.3. BUTLLETI INFORMATIU

Ha continuat, amb periodicitat mensual, la publicació del Butlletí Infor-
matiu i la seva tramesa al domicili de tots i cadascun dels socis. Del número 
10 (octubre de 2007) fins el número 19 (juliol de 2008) són 10 butlletins 
on es reflecteix l’activitat del nostre Ateneu. Quasi tots ells inclouen, a la 
seva portada, una Carta del President, on aquest comenta els temes més 
rellevants.
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3.4. TERTULIES

Que al llarg del curs acadèmic s’hagin realitzat 30 tertúlies es prova de 
la vitalitat que té aquesta activitat ateneística. L’estructura de realització 
de les tertúlies ha continuat essent la lliure intervenció dels tertulians des-
prés de la presentació del tema per part del ponent convidat. Els ponents 
convidats i els temes de les respectives tertúlies han estat els següents:

•	 Nicolás Bordoy, president del Foment del Turisme i Jesús Flórez, em-
presari del sector turístic: Temporada alta vacacional a Menorca (09-
10-2007) 

•	 Juanjo Menéndez, graduat social: Present i futur del sistema espa-
nyol de pensions (16-10-2007)

•	 Julián Cámara, director de l’Aeroport de Menorca: Transport aeri a 
Menorca (23-10-2007)

•	 Luis Alejandre, general d’Exèrcit i president del grup de voluntaris 
Amics de l’Illa de l’Hospital-Illa del Rei del Port de Maó: Projectes i rea-
litzacions a s’Illa del Rei (30-10-2007)

•	 Pedro Montañés, empresari: Productes de Menorca en el mercat 
exterior (06-11-2007)

•	 Alejandro Sanz,  president de Nuevas Generaciones del PP-Menorca: 
Plan Ibarretxe (13-11-2007)

•	 Mateu Llabrés, regidor d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de Maó: II 
Plan Ibarretxe (20-11-2007) 

•	 Isabel Petrus, de l’agència immobiliària Oliver Mateu i Juan Torres de 
l’agència immobiliària Bonnin Sansó: Pisos buits (27-11-2007)

•	 José Luís Terrón Ponce, doctor en Història per la UIB: De donde veni-
mos, a donde ... (04-12-2007)

•	 Francisco García Olives, metge responsable de l’Àrea de Cirurgia a 
l’Hospital Mateu Orfila: El éxodo de nuestros médicos hacia hori-
zontes más rentables (11-12-2007)

•	 Cristina Árabe, monitora de pilates: Total Pilates (19-12-2007)
•	 Jordi Moya, president de l’Associació Sine Dolore: Ese enemigo invi-

sible: el dolor (08-01-2008)
•	 Carlos Salgado Saborido i Mª José Camps, advocats: Abrazos rotos 

y sus trámites legales (15-01-2008)
•	 Catalina Llopis: Fournier, frau o veritat (22-01-2008)
•	 Antoni Gómez Arbona, gerent de l’Hospital General Mateu Orfila: Pri-

mer any de l’Hospital Mateu Orfila (29-01-2008)
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•	 Sergi Marí, director de l’OBSAM (Observatori Socioambiental de Me-
norca): El canvi climàtic: el preu del petroli (05-02-2008)

•	 Francisco Diéguez, president de la Casa de Andalucía: Continuïtat i 
canvi (12-02-2008)

•	 Joan Miquel Perpinyán, secretari general d’AUGC i Angel Morales, 
secretari general d’AUGC-Illes Balears: La Guardia Civil más civil (19-
02-2008)

•	 Manolo Bonet, missioner: Projecte rural de Binde (Ghana) (26-02-
2008)

•	 Pedro Román, expresident d’UCM i Juanjo Menéndez, graduat so-
cial: Anàlisi dels resultats electorals del 9-M  (11-03-2008)

•	 Alejandro Fernández, delegat del Sindicat de Metges de Menorca: La 
vaga de metges (18-03-2008)

•	 Nicolás Bordoy, president de Foment de Turisme i Amador Rodríguez, 
gerent de Fundació Destí: Situació del turisme a Menorca (25-03-2008)

•	 Joan Coll, delegat territorial d’Educació, Juana Caules, orientadora de 
l’IES Joan Ramis, Inmaculada Pitaluga, directora de l’IES Joan Ramis, 
Rafel Andreu, director de l’IES Pasqual Calbó,  Pep Jordi, cap d’estudis 
de l’IES Cap de Llevant, i Toni Arcas, director de l’Escola d’Art de Me-
norca: Conflictivitat a les aules (08-04-2008)

•	 Rafael Le-Senne, cap de la Policia Local de Maó: Seguridad ciudada-
na (15-04-2008)

•	 José Luís Terrón Ponce, doctor en història per la UIB: Universo: or-
den o caos (22-04-2008)

•	 Xavier Xabuch Fortuny, president de l’Associació de familiars de ma-
lalts d’Alzheimer de Menorca i president de la Federació Balear: Alzhe-
imer: situació actual a Menorca (29-04-2008)

•	 Luis Barca, president del Club Marítim de Maó: Problemes dels amar-
raments en el port de Maó (06-05-2008)

•	 Lluís Sintes, president del Menorca Bàsquet i Ricard Casas, entrena-
dor: “Vivemenorca” i la seva permanència a la Lliga ACB (13-05-
2008)

•	 Amador de la Peña, Inspector Cap de la Policia Nacional a Maó: Delin-
qüència a Menorca (20-05-2008)

•	 Mª José Salamanca, presidenta de l’associació ALBA. Va parlar de la 
feina que es duu a terme des d’ALBA (27-05-2008)
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3.5. GRUP DE LECTURA: TEMPS DE LECTURA

Margarita Ballester, que s’ha fet càrrec de la Vocalia de Literatura de la 
Junta Directiva en substitució de Lluïsa Antolín (que ha marxat de Menorca 
per raons personals), ha conduït aquest grup de lectura. Al llarg del curs 
acadèmic s’han llegit i comentat les obres següents:

 - El primer home, d’Albert Camus (12-11-2007)
 - L’estranger, d’Albert Camus (10-12-2007)
 - Mil cretins, de Quim Monzó (14-01-2008)
 - Pàgines escollides, de Michel de Montaigne (11-02-2008)
 - El Mundo, de Juan José Millás (10-03-2008)
 - Les revolucions perdudes, de Josep Maria Quintana (14-04-2008)
 - Parla memòria, de Vladimir Nabocov (12-05-2008)
 - Memòries d’una supervivent, de Doris  Lessing (09-06-2008)

3.6. PREMIS “GUILLERMO DE OLIVES PONS”

INVESTIGACIÓ ARTíSTICA - 2007

Finalitzat el termini de la present convocatòria (feta a l’àmbit de Arquitec-
tura i Arts Plàstiques al segle XVII a Menorca) sense que es rebés cap treball, 
el premi es declarà desert (3-12-2007)

XXXVIII SALÓ DE PRIMAVERA - 2008

La convocatòria d’aquest Premi de Pintura tingué una gran resposta. Es 
reberen un total de 52 obres.

El dia 27 de juny es celebrà un acte en el decurs del qual Margari-
ta Orfila Pons, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de Granada 
i vicepresidenta del nostre Ateneu, va parlar sobre Arqueología y Arte, 
per a desprès donar pas a fer públic el veredicte del Jurat qualificador i el 
lliurament dels premis:

La Medalla d’Or fou per a Zulema Bagur Barber per l’obra Ànima de 
pedra.

La Medalla de Plata va ser per a Rafel Vidal Quintana per l’obra 
Finestra.
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Els finalistes foren Joan Barceló Guillén amb l’obra “Barceló”, Carles Moll 
amb l’obra “Sense títol”, Anna Carreras amb l’obra “Paisatge de l’ànima II” 
i Miquel Llinàs Martí amb l’obra “Sense títol”.

El mecenatge de la família De Olives Olivares ha fet possible la dotació 
econòmica de 4.000 € per a la Medalla d’Or i de 2.000 € per a la Medalla 
de Plata.

Al Saló d’Actes de l’Ateneu es va presentar una exposició amb les obres 
guanyadores, les obres finalistes i una part de la resta d’obres presentades, 
que es va poder visitar entre el 27 juny i el 18 de juliol.

3.7. CINEFÒRUM

La fundació Obra Social “Sa Nostra” organitzà, des del mes de novembre 
de 2007 fins al mes de maig de 2008, la projecció de pel·lícules al Centre 
Social de Ciutadella, al Centre Cultural de Sant Lluís, a l’Ajuntament des 
Mercadal i al nostre Ateneu. La relació de les pel·lícules projectades al nostre 
Saló d’Actes  (dilluns, cada quinze dies, a les 20’30h.) durant aquest curs és 
la següent:

Cicle “INGMAR BERGMAN”
-  Como un espejo d’Ingmar Bergman  (12-11-2007)
-  Saraband d’Ingmar Bergman (26-11-2007)

Cicle “MESTRES ITALIANS”
-  Mamma Roma de Pier Paolo Pasolini (10-12-2007)

Cicle “SAMURAIS VS COWBOYS”
-  Yojimbo d’Akira Kurosawa  (07-01-2008)
-  Centauros del desierto de John Ford (21-01-2008)
-  Zaitochi de Takeshi Kitano (04-02-2008)
-  Grupo salvaje de Sam Peckinpah (18-02-2008)

Cicle “INFANTS PROTAGONISTES”
-  La infancia de Iván d’Andrei Tarkovsky (03-03-2008)
-  Léolo de Jean-Claude Lauzon (17-03-2008)
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Cicle “LA DONA ARREU DEL MÓN”
-  El círculo de Jafar Panahi (07-04-2008)
-  La vida soñada de los ángeles d’Erick Zonca (21-04-2008)

Cicle “MAIG 68”
-  Les amants reguliers de Philippe Garrel (05-05-2008)
-  La Chinoise de Jean-Luc Godard (19-05-2008)

3.8. AULES

3.8.1. MÚSICA

Al voltant de 80 alumnes han assistit a les classes de música.

Coordinadora de l’Aula: Lola Mir, Vocal de Música de la Junta Directiva.

Professores de les classes col·lectives (nens de 4 a 7 anys): Iris Taltavull i 
Marga Boubeta

Professors de solfeig i piano: Marga Boubeta i Rafael de Castro
Professora de llenguatge musical i de flauta: Iris Taltavull
Professors de violí: Fèlix Ferrer i Blai Sintes
Professor de guitarra: Nicolau Espin

Taller d’instruments. Amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, l’Aula 
va organitzar un taller d’instruments fabricats amb materials reciclats i una 
posterior exposició amb els instruments produïts. Aquesta activitat s’ha dut 
a terme pels fillets de 4 a 8 anys.

Audicions 

•	 Alumnes de les classes col·lectives: Saló d’Actes de La Salle (15-12-2007)
•	 Instruments: Saló d’Actes de l’Ateneu (18 i 19-12-2007)
•	 Instruments: Saló d’Actes de l’Ateneu (18 i 19-03-2008)
•	 Instruments: Saló d’Actes de l’Ateneu (20 i 21-05-2008)
•	 Alumnes de les classes col·lectives: Saló d’Actes de La Salle (31-05-2008) 
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3.8.2. DIBUIX I PINTURA

Professora:  Cristina Oñate 

Adults

•	 Classes nocturnes durant el curs 
•	 Cada dimecres, sessions de dibuix al natural amb model

Infantil i Juvenil

•	 Classes de dibuix i pintura durant el curs
•	 Escola d’estiu de dibuix, pintura i modelat per a fillets a partir de 4 

anys (juliol 2008)

Exposició de final de curs de les obres realitzades pels 60 alumnes (en-
tre 4 i 15 anys) de dibuix i pintura al Saló d’Actes de l’Ateneu (del 2 al 14 
de juny)

3.8.3. FOTOGRAFIA DIGITAL

El curs, organitzat per la Vocalia d’Humanitats, s’inicià el dia 10 d’octubre 
i es va desenvolupar, amb una assistència de 12 participants, sota la direcció 
del Sr. José Fco. Quadrado Quintana, responsable de dita vocalia.

Amb la finalitat de donar a conèixer els treballs realitzats es van organitzar 
dues exposicions a la Sala d’Actes de l’Ateneu:

•	 Exposició “Manos fotográficas”. S’exposaren 27 obres (21-12-2007 a 
05-01-2008)
•	 Exposició de final de curs amb un total de 38 obres. (16 a 26-06-2008). 

Aquesta mateixa col·lecció s’exposà també a Es Castell amb motiu de les 
festes de Sant Jaume (22-07 a 01-08-2008)

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
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3.8.5. ESCACS

I “Memorial Joan Casals”. Amb aquest torneig es va voler retre home-
natge al Sr. Joan Casals, qui finançà les obres de la Sala d’Escacs de l’Ateneu 
que duu per nom “Espai Joan Casals”. Comptà amb 10 jugadors d’àmbit 
internacional i l’àrbitre fou l’argentí Enrique Asensio.  Jacob Glub fou el gua-
nyador, seguit de Ruslam Ruslam Pogorelov i Azer Mirzoev. Es disputà del 25 
d’octubre a l’1 de novembre de 2007.
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4. REvISTA dE mENoRCA

Aquest curs s’ha publicat, en dos toms, el volum 88 de la Revista, corres-
ponent a l’any 2004. Els continguts de dits toms son els següents:

Tom 88 (I)

Recerca
•	 WilhelmZiehr

Un capellà i escriptor alemany del segle XVIII a Menorca. Chris-
toph Friedrich Lindemann, el seu diari sobre el setge a la forta-
lesa de Sant Felip i la seva descripció geogràfica i estadística de 
l’Illa de Menorca (1786)

•	 Francisco Fornals 
Las fortificaciones de Menorca en el trance de la modernidad

•	 José Luis Terrón Ponce
Tumbas históricas notables en el término de Mahón (Menorca)

•	 Carlo Ginzburg
La conversió dels jueus de Menorca (417-418)

•	 Vicente Llull, Rafael Micó Pérez, Cristina Rihuete Herrada
i Roberto Risch
Los botones con perforación en “V” de Es Forat de ses Aritges 
(Ciutadella, Menorca): implicaciones económicas y rituales

•	 Pau Manent i José Abella
Aspectos ecológicos y biológicos de Syngnathus abaster Risso,
1826, en la bahía de Fornells

•	 Ernest Pons Fanals i Marta Fontanet Casals
La distribució territorial de l’activitat econòmica a Menorca

•	 Miquel Duran i Ordinyana
Història del coneixement de la fauna marina de Menorca
durant la segona meitat del s. XVIII i el principi del s. XIX

•	 Clàudia Pons
Algunes observacions sobre el vocalisme i el consonantisme
de Menorca
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Assaig
•	 Gabriel Janer Manila

Passió i llegenda del Dr. Josep Miquel Guàrdia,
un menorquí indòmit

Ressenya
•	 Joan Margarit

Sobre Pessoanes, de Ponç Pons
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Tom 88 (II)

Recerca
•	 Pilar Benejam i Arguimbau

De la teoria a l’aula: reflexions sobre fer de mestre
•	 Bruce Laurie

Hacia una constitución para la Menorca del s.XVIII:
Los Tyrawley Papers

•	 Francisco Fornals
Origen de la estación naval del puerto de Mahón (siglo XVII)

•	 Marc Pallicer Benejam
Relació dels continguts del fons Carreras, una família de la
noblesa menorquina (1606-1939), a l’arxiu diocesà de Menorca

•	 Antoni Camps Extremera
Estudi dels materials arqueològics d’un abocador dels segles 
XVI i XVII del carrer de Sant Sebastià (Ciutadella de Menorca,
Illes Balears)

•	 Juan Vicente Morales Pérez
Estudi zooarqueològic de la seqüència estratigràfica de la cis-
terna sud i la unitat estratigràfica 220 del dipòsit nord del jaci-
ment talaiòtic de Biniparratx Petit (Sant Lluís, Menorca)

•	 Mar Valls
Distribució i estructura de les poblacions de Pinna nobilis L.
a Menorca

•	 Patrícia Balaguer
Els briòfits de Menorca

Assaig
•	 Miquel À. Limón

Impressors versus editors: El dilema del llibre menorquí
Ressenya
•	 Joan F. López Casasnovas

El gest privat en pedra pública
•	 Salvador Alegret

25è aniversari de l’aparició del primer fascicle de l’Enciclopèdia 
de Menorca (1979-2004)
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5. CINE Club

A continuació es relacionen les 31 pel·lícules que s’han projectat a 
les sales de cine Ocimax de Maó,  els dimecres i dijous a les 20’30 i a les 
22’30.

•	 Borrachera de poder. França i Alemanya (2006). Direcció: Claude 
Chión (19 i 20 setembre 2007)

•	 La suerte de Emma. Alemanya (2006). Direcció: Sven Taddicken (26 i 
27 setembre 2007)

•	 La soledad. Espanya (2006). Direcció: Jaime Rosales (3 i 4 octubre 2007)
•	 Propiedad privada. Bèlgica, França i Luxemburg (2006). Direcció: Joa- 

chim Lafosse (17 i 18 octubre 2007)
•	 Yo. Espanya (2007). Direcció: Rafa Cortés (24 i 25 octubre 2007)
•	 Un corazón invencible. USA i Regne Unit. Direcció: Michael Winter-

bottom (7 i 8 novembre 2007)
•	 Zodiac. USA. Direcció: David Fincher (14 i 15 novembre 2007)
•	 Factotum. Noruega i USA (2005). Direcció: Bent Hamer (21 i 22 no-

vembre 2007)
•	 El romance de Astrea y Celadón. França, Itàlia i Espanya (2007). Di-

recció: Eric Rommer (28 i 29 novembre 2007)
•	 Los testigos. França (2007). Direcció: André Téchiné (12 i 13 desembre 

2007)
•	 Historia de un crimen. USA (2006). Direcció: Douglas McGrath (19 i 

20 desembre 2007)
•	 Persépolis. França (2007). Direcció: Marjane Satrapi i Vincent Paron-

naud (9 i 10 gener 2008)
•	 La zona. Mèxic i Espanya (2007). Direcció: Rodrigo Plá (23 i 24 gener 2008)
•	 Days of glory. França, Bèlgica, Marroc i Algèria (2006). Direcció: Rac-

hid Bouchareb (30 i 31 gener 2008)
•	 Siete mesas de billar francés. Espanya (2007). Direcció: Gracia Que-

rejeta (6 i 7 febrer 2008)
•	 Juntos nada más. França (2007). Direcció: Claude Berri (13 i 14 febrer 

2008)
•	 La espada oculta. Japó (2004). Direcció: Yoji Yamada (20 i 21 febrer 

2008)
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•	 14 kilómetros. Espanya (2007). Direcció: Gerardo Olivares (27 i 28 fe-
brer 2008)

•	 Once. Irlanda (2006). Direcció: John Carney (5 i 6 març 2008)
•	 Redacted. USA (2007). Diorecció: Brian de Palma (12 i 13 març 2008)
•	 La escafandra y la mariposa. França (2007). Direcció: Julián Schnabel 

(26 i 27 març 2008)
•	 Conversaciones con mi jardinero. França (2007). Direcció: Jean Bec-

ker (2 i 3 abril 2008)
•	 El silencio antes de Bach. Espanya (2007). Direcció: Pere Portabella (9 

i 10 abril 2008)
•	 Irina Palm. Bèlgica, Alemanya, Luxemburg, Regne Unit i França (2007). 

Direcció: Sam Garbarski (16 i 17 abril 2008)
•	 Lejos de ella. Canadà (2006). Direcció: Sarah Polley (23 i 24 abril 2008)
•	 Hacia rutas salvajes. USA (2007). Direcció: Sean Penn (7 i 8 maig 2008)
•	 Bajo las estrellas. Espanya (2007). Direcció: Félix Viscarret (14 i 15 

maig 2008)
•	 En el Valle de Elah. USA (2007). Direcció: Paul Haggis (21 i 22 maig 

2008)
•	 Los falsificadores. Alemanya i Àustria (2007). Direcció: Stefan 

Ruzowitzky (28 i 29 maig 2008)
•	 4 meses, 3 semanas y 2 días. Rumania (2007). Direcció: Stefan 

Ruzowitzky (4 i 5 juny 2008)
•	 Buda explotó por vergüenza. Iran i França (2007). Direcció: Hana 

Makhmalbaf (11 i 12 juny 2008)
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6. gRuP fIlhARmòNIC

El Grup Filharmònic es constitueix en entitat econòmica independent de 
l’Ateneu tot i que continuarà desenvolupant la seva activitat en el sí de la 
nostra entitat cultural. Es va celebrar la primera assemblea on s’explicaren els 
objectius i s’aprovaren les quotes de l’associació (17-12-07)

El Grup oferí els següents concerts:

•	 Número 1059. Col·laboració de membres del Grup Filharmònic en l’ac-
te d’Inauguració del nou Teatre de l’Orfeó Maonès. Teatre Orfeó (13-
10-2007)

•	 Números 1060, 1061 i 1062. “El tresor d’Albranca” de Deseado Mer-
cadal. Col·laboració de músics de l’Orquestra del Grup Filharmònic. Te-
atre Orfeó (18, 20 i 21 d’octubre 2007)

•	 Número 1063. Concert de Cambra. Pau Cardona (violoncel) i Alfredo 
Oyagüez (piano). Obres de Joaquin Turina, Manuel de Falla, Gaspar Cas-
sadó i Dimitri Shostakòvitx. Can Victory (02-11-2007) 

•	 Número 1064. Concert d’orquestra de cambra. Es varen interpretar pe-
ces de G. Muffat (Suite núm.2 en sol menor); de J.S.Bach (concert per a 
piano i orquestra de corda) i d’Ed. Grieg (Peer Gynt. Suite 1ª) amb Elsa 
Perches al piano i sota la direcció de Lola Mir. Teatre de l’Orfeó Maonès 
(9-12-2007)

•	 Número 1065. L’Orquestra de corda va interpretar “Les set darreres 
paraules de Jesús a la creu” de Haydn, sota la direcció de Lola Mir. 
Parròquia de Santa Maria de Maó (21-03-2008)

•	 Número 1066. Concert a càrrec d’alumnes de violí i viola de l’Escola 
de Música i Dansa de Ciutadella i del Conservatori de Maó. Obres de 
Tschaikowsky, Mozart, Accolay i Glinka. Saló d’Actes de l’Ateneu (12-
04-2008)

•	 Números 1067, 1068 i 1069. Col·laboració de membres de l’Orquestra 
del Grup Filharmònic. Interpretaren “La Monteria” de J. Guerrero. Tea-
tre Orfeó Maonès (30-04-2008  i  2 i 4-05-2008)

•	 Número 1070. Cor de Cambra femení i orquestra de cambra del Grup 
Filharmònic. Participa a la Vetllada Musical organitzada a la Base Naval 
per la Fundació Fidah l’11 de juliol de 2008 i convidats per la seva presi-
denta Pilar Alonso. Obres de J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy i una 
selecció de “La flauta màgica”, de W.A. Mozart.
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7. gRuP fIlATèlIC I NumISmàTIC

•	 Reunió dominical dels membres del grup amb participació de col-
leccionistes, filatelistes i numismàtics ( setembre 2007 a juny 2008).

•	 XXV Exposició  Filatèlica, dedicada als 125 anys de “Sa Nostra”, en-
titat que des de fa anys cedeix la seva Sala de Cultura a Maó (antiga 
església de Sant Antoni) per a dur a terme les exposicions anuals del 
Grup. S’ha preparat un mata-segells especial i un sobre commemoratiu 
(26 a 28-10-2007).

•	 XXVI Exposició Filatèlica, dedicada al III Centenari de la 1ª Dominació 
Britànica (1708-2008). Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Es Castell (30-5 
a 1-6-2008)
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8. ACTIvITATS ExTERNES

8.1. CICLE DE CONFERÈNCIES ORGANITZADES PER LA FILIAL DE ME-
NORCA DE L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I 
BALEARS (ACMCB)

•	 Ignacio Buqueras i Bach, President de la Comissió Nacional per a la 
racionalització dels horaris espanyols: La repercussió de l’horari a la 
nostra  existència (15-11-07)

•	 Emilio Martín Orte, Cap del Servei de Gastroenterologia pediàtrica 
de l’Hospital de nens de Barcelona: La celiaquia a l’infant (11-01-08)

•	 Mª Auxiliadora Moll Serra, llicenciada en Medicina i Cirurgia: Refle-
xions sobre l’assistència sanitària a l’Àfrica Central (10-04-08)

•	 Arturo López, metge expert en tabaquisme i  coordinador responsable 
de Medicina del Treball, impartí un taller d’intervenció en tabaquis-
me per a metges  d’Atenció Primària de Menorca (13 i 14-06-08)

8.2. CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES 

•	 Concert de Mónica Gómez:  “Cuencos de cuarzo” (28-9-07)
•	 Conferència de Juan Tejero Molina, coronel d’Infanteria, sota el titol 

Geografía física, humana y económica del Sáhara Occidental Es-
pañol. Acte organitzat pel Consorcio del Museo Militar (31-10-07)

•	 Conferència de Juan Diego Blanco Gómez, filòsof i docent, sobre 
Noopedia: métodos para aprender a pensar (20-11-07)

•	 Conferència de Mª Auxiliadora Moll Serra, llicenciada en Medicina i 
Cirurgia: Maternitat sense risc. És possible a l’Àfrica?. Organitzada 
per Mans Unides (08-02-08)

•	 Conferència de Pedro Fraile Yécora, doctor en Teologia Bíblica i Di-
rector del Centre d’Estudis Teològics d’Aragó: Qumrán y la literatura 
del Nuevo Testamento. Acte organitzat per la Parròquia de Santa Ma-
ria de Maó amb la col·laboració de l’Ateneu. El conferenciant fou pre-
sentat per Josep Manguán, prevere i rector de dita parròquia (26-03-08)

•	 Conferència de Catalina Verdera, religiosa “Hija de la Caridad”, va 
tractar el tema de l’educació amb la conferència Otro mundo es po-
sible: la educación factor clave. Organitzat per Càritas Diocesana de 
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Menorca. Presenta l’acte Aurora Herráiz, subdirectora de Càritas  (02-
04-08)

•	 Conferència de Carine Chaumond, tractà el tema de les famílies 
monoparentals. Organitzat per la conferenciat (05-04-08)

•	 Sessió informativa de l’Institut Químic de Sarrià  sobre els estudis 
que s’imparteixen a dit Institut (17-04-08)

•	 Conferència de Clara Inés Zapata Rodríguez titulada La mujer des-
de la visión homeopática y naturista (21-05-08)

•	 Presentació del treball arqueològic realitzat  a la basílica paleocris-
tiana de l’illa del Rei, per Margarita Orfila, catedràtica d’Arqueologia 
de la Universitat de Granada i vicepresidenta de l’Ateneu, Pedro Engel, 
voluntari d’Amics de l’Illa de l’Hospital, i Catalina Mas i Mª José Ri-
vas, arqueòlogues. Acte organitzat per l’Associació d’Amics de l’Illa de 
l’Hospital (27-06-08)

•	 Assemblea General Ordinària de Socis del Foment del Turisme 01-
07-08)

•	 Xarla hinduísta de Agustín Sansinanea (14-09-07)
•	 Presentació del llibre Como solucionar nuestros problemas huma-

nos, de Gueshe Kelsang Gyatso, per Guen Kelsang Palgam, monja 
budista. Acte organitzat pel Centre budista Sa Roca (29-02-2008)

•	 L’obra Les revolucions perdudes, de Josep Mª Quintana, fou pre-
sentada pel mateix autor i per Francesc-Marc Alvaro, periodista i es-
criptor, i Arnau Cònsul, representant d’Edicions Proa. Acte organitzat 
per l’Ajuntament de Maó (16-04-2008)

•	 Francisco Fornals, coronel d’enginyers, historiador militar i director del 
Museu Militar de Menorca presentà les seves obres La Mola, Las tor-
res defensivas de Menorca i El Castillo de San Felipe del Puerto de 
Mahón. Acte organitzat pel Museu Militar de Menorca (24-04-2008)

•	 Homenatge pòstum a Andreu Murillo Tudurí, historiador, polític i pro-
fessor. Organitzat per l’IME, CIMe i amb la col·laboració de l’Ateneu, l’IEB, 
UNED, Conservatori de Música de Menorca, CP Sa Graduada, CP Mateu 
Fontirroig i PSM-EN. Es celebraren actes a la seu de l’IME, a la Sala d’Actes 
de l’Ateneu i a la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca.

A l’acte celebrat el dia 31 de gener de 2008 a l’Ateneu hi participen 
Joan Pons Moll amb la conferència “Andreu Murillo i el camí del 
recobrament cultural i polític (1960-1980)” i Joan López Casas-
novas amb la conferència “Andreu Murillo i el naixement de les 
institucions autonòmiques”.
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9. juNTA dIRECTIvA

El dia 3 de juliol de 2008 es celebrà Assemblea General Ordinària de Socis 
a la qual corresponia acordà la reglamentaria renovació del membres de la 
Junta Directiva

Catalina Seguí de Vidal, secretària general i Alfons Méndez Vidal, comp-
tador, llegiren la memòria d’activitats i l’estat de comptes, respectivament.

José A. Fayas Janer, president, presentà una proposta de nova Junta Di-
rectiva, pel bienni 2008-2010, que quedà aprovada, per unanimitats dels 
assistent, segons la següent composició:

President: José Antonio Fayas Janer 
Vicepresident: Miquel Àngel Limón Pons
Vicepresidenta: Margarita Orfila Pons
Secretari General: vacant 
Comptador: vacant
Bibliotecari: vacant
Conservadors del Museu: Carlos Beguiristain DeVos
 Llorenç Pons Madrid
Vocalies

Adjunta a presidència: José Francisco Quadrado Quintana
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Ciència i Tecnologia: Lluís Hernández Soler
Literatura: Margarita Ballester Figueras
Música: Lola Mir Ortiz
Revista de Menorca: José Miguel Vidal Hernández
Tertúlies: Rafael Ayala Jiménez
Cine Club: César I. Rodríguez Merchán
Escacs: vacant
Grup Filatèlic i Numismàtic:  Josep Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz







amb el suport de:


