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1. PRESENTACIÓ

Em complau escriure aqueixes línies que han d’encapçalar la Memòria 
d’Activitats del Curs Acadèmic 2008-2009. Un Curs en el qual, entre tots, 
hem mantingut el nivell de qualitat i el volum d’execució que caracteritza el 
nostre Ateneu.

El Curs va començar oficialment el dia 10 d’octubre amb l’Acte instituci-
onal de la seva Obertura al qual vam poder escoltar la magnífica lliçó amb 
la que el professor Jorge Wagensberg, Director de l’Àrea de Medi Ambient 
i Ciència de la Fundació “la Caixa” va delectar als assistents que omplien 
totalment l’aforament del nostre Saló d’Actes.

Al llarg dels mesos lectius s’han anat desenvolupant les activitats habituals 
el detall de les quals es pot veure a les pàgines de la present Memòria.

D’entre dites activitats mereixen ésser destacats els quatre Cicles de Con-
ferències que s’han realitzat, en el desenvolupament dels quals s’han presen-
tat interessants punts de vista sobre el fet històric de la Guerra de la Inde-
pendència, s’ha analitzat la situació dels recursos hídrics de la nostra illa, s’ha 
contribuït a la commemoració del 200è aniversari del naixement de Charles 
Darwin amb tres conferències destacables i s’ha ofert el testimoniatge de 
quatre notables escriptors sobre l’art de l’escriptura.

Han mantingut les seves trajectòries ja consolidades les tertúlies, les pre-
sentacions de llibres, les exposicions, el Butlletí Informatiu, el Grup de Lectu-
ra, les Aules (Música, Dibuix i Pintura, Fotografia Digital, Idiomes i Escacs), el 
CineClub, el Grup Filharmònic i el Grup Filatèlic i Numismàtic.

S’ha publicat el número 89 de la Revista de Menorca, en un sol tom de-
dicat a la commemoració del Centenari de la constitució del nostre Ateneu. 
Cent anys de vida sense interrupció eren mereixedors d’una especial cele-
bració i així es va fer a l’any 2005 i part del 2006. Al dit tom de la Revista de 
Menorca s’hi recullen els parlaments de qui aleshores eren el President i la 
Secretària General de l’Ateneu, Sr. Joan Hernández Andreu i Catalina Seguí 
de Vidal, respectivament, que foren pronunciats a l’acte solemne celebrat al 
Teatre Principal de la nostre ciutat el dia 1 de juliol de 2005. Inclou també, el 
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repetit tom, vuit conferències que foren desenvolupades dins el Cicle “100 
anys de .....” i les ponències presentades a les “Jornades sobre l’Ateneu de 
Maó i la cultura del Nou-cents (1905-1939)” que, organitzades per l’IME 
amb la col·laboració del nostre Ateneu, tingueren lloc els dies 6 i 7 de juliol 
de 2006.

A l’any 2009 ha estat convocat i atorgat, en el seu grau de medalla de 
plata (el grau de medalla d’or fou declarat desert) el Premi d’Humanitats 
“Guillermo de Olives Pons”. El dia 3 de setembre proppassat s´ha lliurat dit 
premi a l’autor de l’obra premiada, Sr. José Vilafranca Manguán, pel seu tre-
ball “Estudio del Tratado de Arquitectura Civil de Pascual Calbó”. 

Dir també que el programa de Cinefòrum, en el qual el nostre Ateneu ha 
col·laborat al llarg dels últims anys, va suspendre les seves activitats. Però 
hem pogut integrar-nos en una altre programació cinematogràfica, “El Do-
cumental del Mes”, fruit d’un conveni de col·laboració formalitzat entre el 
nostre Ateneu i la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Mereixen una citació apart la celebració del “Foro Menorca Illa del Rei” 
i el reconeixement del nostre Ateneu, per part del Ministerio de Educación 
y Ciencia, com una institució amb finalitats similars a les d’una Acadèmia.

Recollint un suggeriment del Sr. Francesc Tutzó, qui presidí el nostre Ate-
neu els anys 1987 a 1995, hem organitzat el dit Foro juntament amb la 
Editorial Menorca, amb la col·laboració de la Associació d’Amics de l’Illa de 
l’Hospital i amb l’ajut econòmic de la Fundació “la Caixa”. El Foro tingué 
lloc a l’Illa del Rei el dia 21 d’agost, amb la notable assistència d’unes 170 
persones. En el cos de la present Memòria s’inclou informació sobre aquest 
esdeveniment que ha estat, sense cap dubte, un acte important a la vida de 
la societat illenca i que ha posat de manifest, una vegada més, la voluntat de 
servei del nostre Ateneu envers dita societat.

En quan al referit reconeixement del Ministerio de Educación y Ciencia 
he de dir que s’ha concretat en aconseguir, fruit de les oportunes gestions, 
l’acceptació pel dit Ministeri de que el nostre Ateneu sigui inclòs entre les 
institucions amb finalitats similars a les d’una Acadèmia i, per tant, pugui 
accedir als ajuts del mateix Ministeri destinats als costos de funcionament i 
al desenvolupament d’activitats de les Acadèmies i d’altres institucions amb 
finalitats similars. Aquesta equiparació del nostre Ateneu amb institucions 
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tant rellevants com les Acadèmies l’hem aconseguida evidenciant davant 
dit Ministeri el notable volum i l’alt nivell de qualitat de les activitats que es 
desenvolupen al si de la nostre institució. La qual cosa constitueix un fet molt 
satisfactori.

Esmentar finalment les activitats que s’han realitzat al nostre Saló d’Actes 
en règim de cessió d’us a altres entitats i particulars. Tal ha estat el cas de 
tres Cicles de conferències, organitzades per la Seu Universitària de Menor-
ca. ICE-SAC, per la Filial a Menorca de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 
de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB) i pel Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Menorca, amb un total de 11 conferències. Més altres 12 con-
ferències fora de cicles, 6 presentacions de llibres, 3 exposicions i un taller 
sobre “Lenguaje y Articulismo”. Amb tot això el nostre Ateneu afegeix a les 
seves activitats pròpies un conjunt d’altres accions que fan créixer l’oferta 
cultural que surt de la nostra seu social.

Maó, octubre de 2009

José Antonio Fayas Janer
President
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1. PRESENTACIÓN

Me complace escribir estas líneas que han de encabezar la Memoria de 
Actividades del Curso Académico 2008-2009. Un Curso en el que, entre 
todos, hemos mantenido el buen hacer que caracteriza a nuestro Ateneo.

El Curso arrancó oficialmente el día 10 de octubre con el acto institucional 
de su Apertura en el que pudimos escuchar la magnífica lección con la que el 
profesor Jorge Wagensberg, Director de l’Área de Medi Ambient i Ciència de 
la Fundació “la Caixa”, deleitó a los asistentes que llenaban completamente 
el aforo de nuestro Salón de Actos.

A lo largo de los meses lectivos se han ido desarrollando las actividades 
habituales cuyo detalle puede verse en las páginas de la presente Memoria.

De entre dichas actividades merecen ser destacados los cuatro Ciclos de 
Conferencias que se han realizado, a lo largo de cuyo desarrollo se han 
presentado interesantes visiones en torno al hecho histórico de la Guerra 
de la Independencia, se ha analizado la situación de los recursos hídricos 
de nuestra isla y posibles acciones en torno a ellos, se ha contribuido a la 
conmemoración del 200 aniversario del nacimiento de Charles Darwin con 
tres conferencias a cual más destacable y se han ofrecido los testimonios de 
cuatro notables escritores en torno al arte de la escritura.

Han mantenido sus trayectorias ya consolidadas las tertulias, las presenta-
ciones de libros, las exposiciones, el Boletín Informativo, el Grupo de Lectura, 
las Aulas (Música, Dibujo y Pintura, Fotografía Digital, Idiomas y Ajedrez), el 
CineClub, el Grup Filharmònic y el Grup Filatèlic i Numisnàtic. 

Se ha publicado el nº 89 de la Revista de Menorca, en un solo tomo de-
dicado a la conmemoración del Centenario de la constitución de nuestro 
Ateneo. Cien años de vida ininterrumpida merecían una especial celebración 
y así se hizo en el año 2005 y parte del 2006. En dicho tomo de la Revista de 
Menorca se recogen los parlamentos de los entonces Presidente y Secretaria 
General del Ateneo, Sr. Juan Hernández Andreu y Catalina Seguí de Vidal, 
respectivamente, pronunciados en el acto solemne celebrado en el Teatro 
Principal de nuestra ciudad el día 1 de junio de 2005. Se incluyen asimismo 
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ocho conferencias ofrecidas en el ciclo “100 anys de ...” y también las po-
nencias presentadas en las “Jornades sobre l’Ateneu de Maó i la cultura del 
Nou-cents (1905-1939)” que, organizadas por el IME con la colaboración de 
nuestro Ateneo, se desarrollaron los días 6 y 7 de julio de 2006.

En el año 2009 ha sido convocado y concedido, en su grado de medalla de 
plata (el grado de medalla de oro se declaró desierto), el Premi d’Humanitats 
“Guillermo de Olives Pons”. El día 3 de septiembre último se ha procedido 
a la entrega de dicha distinción al autor de la obra premiada, Sr. José Vila-
franca Manguán, por su trabajo “Estudio del Tratado de Arquitectura Civil 
de Pascual Calbó”.

Anotar también que el programa de Cinefòrum, en el que nuestro Ateneo 
ha venido colaborando en los últimos años, suspendió sus actividades. Pero 
hemos podido integrarnos en otra programación cinematográfica, “El Do-
cumental del Mes” fruto de un convenio de colaboración formalizado entre 
nuestro Ateneo y la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Mención aparte merecen la celebración del “Foro Menorca Illa del Rei” y 
el reconocimiento de nuestro Ateneo, por parte del Ministerio de Educación 
y Ciencia, como una institución con fines similares a los de una Academia.

Recogiendo una sugerencia del Sr. Francesc Tutzó, que presidió nuestro 
Ateneo los años 1987 a 1995, hemos organizado dicho Foro conjuntamente 
con la Editorial Menorca, con la colaboración de la Asociación de Amigos de 
la Isla del Hospital y la ayuda económica de la Fundació “la Caixa”. El Foro se 
desarrolló en la Isla del Rey el día 21 de agosto, con la notable asistencia de 
unas 170 personas. En el cuerpo de la presente Memoria se da información 
sobre este evento que ha constituido, sin ninguna duda, un acto importante 
en el devenir de nuestra sociedad isleña y que ha puesto de manifiesto, una 
vez más, la voluntad de servicio de nuestro Ateneo hacia dicha sociedad. 

En cuanto al citado reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia 
debo decir que se ha concretado en conseguir, tras las oportunas gestiones, 
la aceptación por dicho Ministerio de que nuestro Ateneo se incluya entre 
las instituciones con fines similares a los de una Academia y que pueden por 
ello acceder a las ayudas del mismo destinadas a cubrir gastos de funciona-
miento y desarrollo de actividades de las Academias y de las instituciones 
con fines similares. Esta equiparación de nuestro Ateneo con instituciones 
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tan relevantes como las Academias la hemos conseguido al evidenciar, ante 
el repetido Ministerio, el notable volumen y el alto nivel de calidad de las 
actividades que se desarrollan en el seno de nuestra institución. Todo lo cual 
constituye un hecho muy satisfactorio.

Citar finalmente las actividades que han tenido lugar en nuestro Salón 
de Actos en régimen de cesión del mismo a otras entidades y particulares. 
Este ha sido el caso de tres ciclos de conferencias, organizadas por la Sede 
universitaria de Menorca. ICE-SAC, por la Filial de Menorca de la Academia 
de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares (ACMCB) y por 
el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Menorca, con un 
total de 11 conferencias. A las cuales se han añadido otras 12 más fuera de 
ciclos, 6 presentaciones de libros, 3 exposiciones y un taller sobre “Lenguaje 
y Articulismo”. Con todo ello nuestro Ateneo añade a sus actividades pro-
pias otras acciones que vienen a incrementar la oferta cultural que sale de 
nuestra sede social.

Mahón, octubre de 2009

José Antonio Fayas Janer
Presidente
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2. obERTuRA dE CuRS

L’Acte d’Obertura del Curs 2008-2009 va tenir lloc el divendres dia 10 
d’octubre a la Sala d’Actes de l’Ateneu amb una gran assistència de públic, 
destacant la presència de l’Hble. Sr. Albert Moragues, Conseller de Presidèn-
cia del Govern de les Illes Balears, en representació del President Sr. Francesc 
Antich, el Sr. Damià Borràs, Vicepresident del Consell Insular de Menorca, el 
Sr. Arturo Bagur, Senador per Menorca, el Sr. Javier Tejero, Director Insular 
de l’Administració de l’Estat i els Srs. Josep Mª Quintana i Pedro J. Bosch, ex-
presidents del nostre Ateneu.

El President del Consell Insular de Menorca, Sr. Marc Pons, i l’Alcalde de 
Maó, Sr. Vicenç Tur, van acompanyar al nostre President, Sr. José Antonio 
Fayas a la taula presidencial, juntament amb el Dr. Jorge Wagensberg, Di-
rector de l’Àrea de Medi Ambient i Ciència de la Fundació “la Caixa”, qui 
va pronuncià la lliçó inaugural sota el títol “La comprensió en ciència i art”.

L’acte s’inicià amb unes paraules del nostre President, qui, en primer lloc, 
va agrair la presència de les autoritats abans esmentades i del públic assis-
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tent. Del parlament del Sr. Fayas cal destacar, entre altres coses, que assenya-
là l’inici del mandat de la nova Junta Directiva elegida a l’Assemblea General 
de Socis celebrada el dia 3 de juliol proppassat, explicà la reestructuració 
dels Premis Ateneu, agraint el mecenatge de la família De Olives Olivares en 
relació al Saló de Primavera i al Premi d’Humanitats, i donà a conèixer, amb 
satisfacció no dissimulada, el fet de que el Ministeri d’Educació i Ciència del 
Govern Central hagi reconegut el nostre Ateneu com una institució similar 
a una Reial Acadèmia.

La conferència del Dr. Wagensberg fou seguida pels assistents amb gran 
interès. De forma molt amena i comprensible, el Dr. Wagensberg va exposar 
la seva manera de veure i entendre la comprensió i la intuïció en el treball 
del científic i de l’artista, la intel·ligibilitat, el sentiment de la bellesa, de la 
simetria, de l’observar i el comprendre, del ritme i l’harmonia, del goig intel-
lectual. Una brillant i suggestiva dissertació amb al·lusió final a l’ideal atene-
ístic d’enllaçar ciència, literatura i art.

L’Alcalde mostrà la seva satisfacció pel fet que la seva primera intervenció 
en un acte públic fora el de l’obertura de curs al nostre Ateneu, pel qual va 
tenir paraules d’elogi i de suport.

El President del Consell Insular reiterà l’estima de l’esmentat Consell cap al 
nostre Ateneu i va fer vots per un curs acadèmic ple de, al·ludint a paraules 
del Dr. Wagensberg, “goigs intel·lectuals”. 
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3. ACTIvITATS PRòPIES

3.1. CONFERENCIES I CURSOS

3.1.1. CICLES DE CONFERENCIES

200è ANIVERSARI DE L’INICI DE LA GUERRA DE LA INDEPENDÈNCIA

Considerant el fet de l’inici, l’any 1808, de l’anomenada Guerra de la Inde-
pendència, que representa sens dubte una fita important a la història d’Espa-
nya, es va considerar el possible interès d’oferir diverses visions sobre temes 
relacionats amb dita guerra. I amb tal finalitat s’organitzaren i pronunciaren 
les següents conferències:

•	 José Luís Terrón Ponce, Doctor en Història por la UIB i membre de 
l’IME: Defensa de Menorca y la flota británica (31-10-2008)

•	 Luis Alejandre Sintes, General d’Exèrcit: Inglaterra en la Guerra de 
la Independencia (14-11-2008)

•	 Carles Manera Erbina, Catedràtic d’Història i Institucions Econòmi-
ques a la UIB i Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de 
les Illes Balears: La nova realitat econòmica a les Illes (1808-1814) 
(23-01-2009)

•	 Alfonso Ballesteros Fernández, President de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears: La sanidad militar durante la Guerra de 
la Independencia (30-01-2009)

•	 Isabel Moll Blanes, Catedràtica d’Història Contemporània a la UIB: La 
mirada de l’altre. Els informes dels Cònsols francesos a les Illes 
(06-02-2009)

ELS RECURSOS HIDRICS DE L’ILLA DE MENORCA

Cicle organitzat per l’Ateneu, amb la col·laboració de Rotary Club Menor-
ca, per tal d’oferir l’oportunitat de conèixer opinions d’experts sobre temes 
lligats a l’ús (i pot ésser també abús?) del recursos hídrics de la nostre illa, 
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incloent solucions i alternatives per a la seva gestió de manera sostenible. Es 
presentaren les següents conferències: 

•	 José Antonio Fayas Janer, Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, 
Diplomat en Hidrologia General i en Hidrologia Subterrània: Recursos 
naturals i altres recursos (20-02-2009)

•	 Rafael Mujeriego Sahuquillo, Doctor Enginyer de Camins, Canals i 
Ports, Catedràtic d’Enginyeria Ambiental a la Universitat Politècnica de 
Catalunya: La reutilización del agua y la gestión integrada de los 
recursos (06-03-2009)

•	 Miguel Torres Corral, Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, Cap 
de l’Àrea de Qualitat d’Aigües del CEDEX: Desalación de agua de 
mar: ¿nuevo recurso hídrico o nuevo tratamiento? (13-03-2009)

•	 Emilio Custodio Gimena, Doctor Enginyer Industrial, Catedràtic d’En-
ginyeria del Terreny (Hidrologia subterrània) a la Universitat Politècnica 
de Catalunya, Membre de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales: Aigües subterrànies i contaminació per activitats ter-
ritorials (20-03-2009)

Aquest Cicle, amb la mateixa programació, es va presentar també a la seu 
del Casino 17 de Gener, de Ciutadella. Les conferències, amb el mateix ordre 
anterior, foren pronunciades els dies 26 de febrer, 7 de març, 14 de març i 
21 de març de 2009, respectivament.

ANY DARWIN A LES ILLES BALEARS 

Aquest Cicle fou organitzat, dins el marc general d’igual titulació promo-
gut per la UIB, amb el patrocini de la mateixa UIB, del Govern de les Illes 
Balears i de l’Obra Social “Sa Nostra”.

L’Ateneu, amb aquesta iniciativa, s’ha volgut adherir a les commemoraci-
ons del 200è aniversari del naixement de Charles R. Darwin i del 150è ani-
versari de la primera edició de la seva obra cabdal “L’origen de les espècies” 
oferint, als seus socis i públic en general, unes conferències d’interès, la pre-
sentació de les quals s’ha fet, en part, al llarg del Curs Acadèmic 2008-2009 
i es completarà al proper Curs 2009-2010. Les conferències del 2008-2009 
han estat les següents:
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•	 Josep Antoni Alcover, doctor en Biologia i Paleontòleg, Institut Medi-
terrani d’Estudis Avançats, CSIC, UIB: Myotragus, evolució i extinció 
(27-02-2009)

•	 Ambrosio García Leal, biòleg, doctor en Filosofia de la Ciència i escrip-
tor científic: La paradoja del sexo (27-03-2009)

•	 Jordi Agustí Ballester, doctor en Biologia i Paleontòleg, ICREA, Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social: Els secrets de l’evo-
lució dels primers pobladors d’Europa (08-05-2009)

CICLE LITERARI “L’OFICI D’ESCRIURE”

A la presentació d’aquest cicle, Pedro J. Bosch, articulista, novel·lista, expre-
sident del nostre Ateneu i promotor en l’organització del cicle, digué, entre 
altres coses, que “reflexionar sobre literatura es un auténtico manual de super-
vivencia que ofrecemos a ateneístas y amantes de la lectura en general de la 
mano de prestigiosos escritores”. El cicle inclogué les següents intervencions:

•	 Manuel de Lope, escriptor: El escritor y su obra. Xerrada col·loqui 
moderada per Pedro J. Bosch (15-05-2009)

•	 Ponç Pons, escriptor: L’ofici d’escriure. Presentació de Margarita Ba-
llester (22-05-2009)

•	 Cristina Fernández-Cubas, escriptora: ¿Viene a cuento? El relato y 
sus misterios. Presentació de Mercedes Abad (29-05-2009)

•	 Mercedes Abad, escriptora: El oficio de escribir en el siglo XXI. Pre-
sentació de Diego Prado (30-05-2009)

3.1.2. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 Margarita Ballester presentà a Abraham Mohino i Mònica Miró, au-
tors del llibre “Autorretrat”. Oferiren una conferència sobre Mercè 
Rodoreda. Acte organitzat per l’Ateneu i el CIMe. Saló d’Actes del 
Consell Insular (09-01-2009)

•	 Manuel Ventura Limosner, cofundador del partit socialista d’Andalu-
sia i nebot d’Enrique Limosner Asensio, regidor republicà que visqué 
a Maó. parlà sobre Camus, los Limosner y la Guerra Civil (05-12-
2008)
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•	 Manuel Elices Calafat va oferir una lliçó extraordinària als alumnes del 
Curs de Fotografia Digital amb el títol Fotografia subaquàtica (14-01-
2009)

•	 Antonio Cañellas Trobat, metge traumatòleg i Membre Numerari 
de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears pronuncià una 
conferència sobre Higiene postural de la columna vertebral (13-
02-2009)

•	 Lluís Sintes va fer una lectura poètica “Paraula Nua”. Recità poemes 
de les seves obres “Pecat venial”, “La Flor del Cirerer” i “Festes de Grà-
cia” i presentà l’ègloga menorquina “El Miracle del Toro” (06-04-2009)

•	 Mª Josep Sebastià i Coma, professora de la Diplomatura de Nutrició 
Humana i Dietètica EUIFN Blanquerna - Universitat Ramón Llull, pronun-
cià una conferència amb el títol L’alimentació diària: fonament de 
la salut individual i de la col·lectiva (07-04-2009) 

•	 José Antonio Fayas Janer, doctor enginyer de Camins, Canals i Ports, 
diplomat en Hidrologia General i en Hidrologia Subterrània: Els aqüí-
fers de Menorca (17-04-2009)

•	 Pedro J. Bosch Barber, oftalmòleg i escriptor: Las cataratas y sus 
metáforas: análisis de la sociedad contemporánea a través de la 
historia de la cirugía de las cataratas (05-06-2009)

3.1.3. CURSOS

REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES. IV edició

Organitzat pel Servei de Música de la Fundació “la Caixa” amb la col-
laboració de l’Ateneu, aquest Curs ha arribat a la seva IV edició.

El seu conductor ha estat, un any més, Rafael Esteve Alemany, professor 
d’Història General de la Música, Història de la Música Vocal i Pedagogia de la 
Música al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona.

Les obres estudiades en aquesta ocasió ha estat les següents:

•	 L’Orfeo, de Claudio Monteverdi (17-10-2008)
•	 Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach (18-10-2008)
•	 El rapte en el serrall, de Wolfgang Amadeus Mozart (07-11-2008)
•	 Simfonia núm. 7, de Ludwig van Beethoven (08-11-2008)
•	 Der Freischütz, de Carl Maria von Weber (21-11-2008)
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•	 Tristany i Isolda, de Richard Wagner (22-11-2008)
•	 Falstaff, de Giuseppe Verdi (19-12-2008)
•	 Rèquiem, de Gabriel Fauré (20-12-2008)

VIII 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 i l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la Universitat de les Illes Balears i el nostre Ateneu, amb el 
suport de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”, aquest Curs ha arribat a la 
seva VIII edició. El seu contingut, sota el títol conjunt de La vida quotidiana 
a l’antiguitat grecollatina, ha estat el següent:

•	 Francesc Casadesús, professor de Filosofia Grega de la Universitat de 
les Illes Balears: Vida quotidiana a l’àgora (10-01-2009)

•	 Antonio Alvar, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Al-
calá: Escuela y maestros en Roma (24-01-2009)

•	 Joan Carles Simó, professor de Filologia Catalana de la Universitat de 
les Illes Balears: El teatre en la vida quotidiana a Roma i la vida 
quotidiana al teatre (14-02-2009)

•	 Marc Mayer, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Barce-
lona: Pietat, religió i superstició a la vida quotidiana (21-03-2009)

•	 Jaume Almirall, professor de Filologia Grega de la Universitat de Barce-
lona: Grècia, una cultura del vi (25-04-2009)

•	 Alberto Bernabé, catedràtic de Filologia Grega de la Universidad Com-
plutense de Madrid: Vida cotidiana en los papiros griegos (16-05-
2009)

3.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES

•	 Margarita Ballester presentà l’obra “La luz en el diván” i Vicente Or-
tega, “Antropología de un seductor”, ambdues obres de José Luis 
Clemente (12-12-2008)

•	 Exposició de Gravats de Pilar Perdices Sintes al Saló d’Actes de 
l’Ateneu, que s’inaugurà amb la conferència “Itinerari d’una pintora 
menorquina” pronunciada per la mateixa autora (12-01-2009)
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•	 José Luis Clemente, escriptor, i Vicente Ortega, editor, presentaren 
l’obra “Cuentos de sabiduría”, novel·la de Miquel Adrover Calden-
tey. (22-01-2009) 

•	 Miquel À. Limón Pons, periodista, va fer la presentació de l’obra “Me-
dio siglo de vida íntima barcelonesa”, de Màrius Verdaguer (28-
02-2009)

•	 Exposició Antològica de l’Obra Pictòrica de Pilar Perdices Sintes, 
“Passen coses” a la Sala Municipal d’Exposicions del Claustre del Car-
me. Organitzada pel Consell Insular de Menorca i l’Ateneu de Maó, 
amb la col·laboració dels Ajuntaments de Maó i Ciutadella, s’inaugurà 
el dia 14 de gener de 2009. Aquesta mateixa exposició es presentà a 
Ciutadella, a la Sala d’exposicions El Roser, on fou inaugurada el dia 06 
de març de 2009.

•	 Josep Bagur, vocal de Belles Arts de l’Ateneu, presenta l’exposició de 
pintures de Nina Sternal. (3 a 25 d’abril 2009)

•	 “Sopa d’Illetres” - Trobada amb tres escriptors de les Illes, organit-
zada per l’AELC - Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, amb el 
patrocini de CEDRO, el Consell Insular de Menorca, el Consell de Mallor-
ca i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, 
i la col·laboració del nostre Ateneu i del Govern de les Illes Balears. Hi 
participàren Joan Buades, escriptor eivissenc, Mª Jesús Cloquells, es-
criptora menorquina i Víctor Gayà, escriptor mallorquí. Ismael Pelegrí 
actuà com a moderador. (24-04-2009)

•	 Homenatge pòstum a Miguel Hernández Pons que fou membre de 
la Junta Directiva de l’Ateneu entre 1962 i 1968. A càrrec de Juanjo 
López Burniol, notari i Miquel À. Limón Pons, vicepresident de l’Ate-
neu (12-06-2009)

•	 Gabriel Cardona Escanero presentà la seva obra “La invasión de 
las suecas” (18-06-2009).

•	 Lectura poètica de quatre joves poetes menorquins: Sonia 
Moll, Fàtima Anglada, Ismael Pelegrí i Edgar Alemany. Presen-
tats per Margarita Ballester, Vocal de Literatura de l’Ateneu (19-06-
2009)

•	 Acte de lliurament del Premi d’Humanitats “Guillermo de Olives 
Pons”. En el marc de les festes de la Mare de Déu de Gràcia es va lliu-
rar el segon premi a José Vilafranca Manguán pel seu treball titulat 
“Estudio del Tratado de Arquitectura Civil de Pasqual Calbó”, de 
mans de la Sra. Dolores Olivares en representació de la família De Olives 
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Olivares, mecenes del premi. El jurat va declarar desert el primer premi. 
La cerimònia va finalitzar amb l’actuació musical de la pianista Lola Mir 
i el xelista Oliver Vinent (03-09-2009).

3.3. BUTLLETI INFORMATIU

Ha continuat, amb periodicitat mensual, la publicació del Butlletí Informa-
tiu i la seva tramesa al domicili de tots i cadascun dels socis. Del número 20     
(octubre de 2008) fins el número 28 (juny de 2009) son 9 butlletins on es 
reflecteix l’activitat del nostre Ateneu. Casi tots ells inclouen, a la seva por-
tada, una Carta del President, on aquest comenta els temes més rellevants 
dins el mes corresponent.

3.4. TERTÚLIES

Al llarg del curs acadèmic s’han fet 27 tertúlies, continuant amb el mateix 
desenvolupament ponent-tertulians dels cursos anteriors. Els ponents convi-
dats i els temes de les respectives tertúlies han estat els següents:

•	 Antoni Cañellas, metge traumatòleg i membre de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears: Prevención de las fracturas en la madurez 
(14-10-2008)

•	 David Llufriu, broker: Crisis actual. Problema i solució (21-10-2008)
•	 José Mª Coll Benejam, metge de família: Què hi ha de nou grip? 

(28-10-2008)
•	  Josep Manguán, prevere, Antonio Gómez Arbona, director gerent 

Àrea Salut de Menorca i Cristina Monjo, advocada: La Ley del suici-
dio asistido (04-11-2008)

•	 Josep Mercadal, president de l’Orfeó Maonès: Projectes i activitats 
de l’entitat (11-11-2008)

•	 Antònia Mus Seguí, presidenta del Centre de Persones Majors del 
CIMe: Adolescència a la tercera edat (18-11-2008)

•	 Miquel Àngel Maria Ballester, secretari general de Càritas: Mapa 
assistencial de Menorca en aquesta època de crisi econòmica (25-
11-2008)

•	 Josep Maria Quintana, escriptor, registrador de la propietat i expresi-
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dent de l’Ateneu: Sistema electoral i la crisi de la participació de-
mocràtica (02-12-2008)

•	 Joan Ernest de Pedro, director de l’Escola Universitària d’Infermeria 
i Fisioteràpia de la UIB: Una Universitat a Menorca dins de l’espai 
europeu d’educació superior. Un repte, una oportunitat (09-12-
2008)

•	 Manuel Solá i Wifredo Folch, president i gerent d’ASINPROS, respec-
tivament: Situació actual d’ASINPROS (16-12-2008)

•	 Mateo Tadeo i Carmen Orfila, president i vicepresidenta, respectiva-
ment, de l’Associació de Diabètics de Menorca: Diabetis (20-01-2009)

•	 Pedro Jaime Bosch, escriptor i expresident de l’Ateneu: Barack Oba-
ma: un abans i un desprès (27-01-2009)

•	 José Luis Terrón Ponce, historiador: El dulce encanto de la nobleza 
(03-02-2009)

•	 Ramón Fernández-Cid, metge: Donació i trasplantaments d’òr-
gans (10-02-2009)

•	 Margot Sastre i Antonio Olives, membres del comitè d’empresa de la 
planta de Kraft de Maó: Situació de El Caserio (17-02-2009)

•	 Rafael Le-Senne, cap de la Policia Local de Maó: La necessitat d’un 
centre de reinserció a Menorca (24-02-2009)

•	 Ramón Carreras, secretari general de CC.OO: Situación de la indus-
tria menorquina en la actual crisis económica (03-03-2009)

•	 Joan Melis, president d’ASHOME: Previsions turístiques 2009 (17-
03-2009)

•	 Carmen Florit: Reencarnación (24-03-2009)
•	 George Ferrara: Problemas de los sistemas judiciales de España, 

América y la Comunidad Europea (14-04-2009)
•	 Noemí Gomila, Consellera d’Acció Social del Consell Insular de Menor-

ca: La Llei de dependència (28-04-2009)
•	 Luis Hernández Soler, Enginyer Industrial i Vocal de Ciència i Tecnolo-

gia de l’Ateneu: Progressem? (05-05-2009)
•	 Ricard Casas, ex entrenador del Vive Menorca: Menorca, como en 

Casas (12-05-2009)
•	 Maria Dolores Olivares d’Angelo, presidenta de la Associación Insu-

lar de Amas de Casa y Consumidores de Menorca: La crisis en el hogar 
(19-05-2009)

•	 Cati Enrich i Maria Cabriza: Prevenció de la drogodependència 
(26-05-2009)
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•	 Antonio J. Sintes Pons, vicepresident de la CAEB: ¿Cómo reactivar 
los sectores productivos de Menorca? (09-06-2009)

•	 Nicolas Bordoy, vicepresident de la CAEB: La restauración también 
sufre el daño de la crisis económica (16-06-2009)

3.5. GRUP DE LECTURA: TEMPS DE LECTURA

Margarita Ballester, vocal de Literatura de la Junta Directiva, ha conti-
nuat liderant aquest Grup. Al llarg del curs acadèmic s’han llegit i comentat 
les obres següents:

 - Casa de Misericòrdia, de Joan Margarit (10-11-2008)
 - Mort de dama, de Llorenç Villalonga (15-12-2008)
 - Cap al tard, de Joan Alcover (12-01-2009)
 - El asombroso viaje de Pomponio Flato, d’Eduardo Mendoza

(09-02-2009)
 - Dos puntos, de Wislawa Szymborska (09-03-2009)
 - Tots els contes, de Pere Calders (20-04-2009)
 - Els ocells morts, de Gumersind Gomila (11-05-2009)

3.6. PREMI d’HUMANITATS “GUILLERMO DE OLIVES PONS” 2009

El Premi d’Investigació Artística “Guillermo de Olives Pons”, patrocinat des 
de l’any 2005, per la família De Olives Olivares ha canviat la seva denomi-
nación, per acord de la Junta Directiva i amb el vist i plau de dita família 
mecenes, passant a ésser Premi d’Humanitats “Guillermo de Olives Pons”, 
amb la qual cosa s’amplía el camp de les materies que poden estar incloses 
al dit Premi.

Es va publicar la corresponent convocatòria i, un cop finalitzat el termini 
d’admissió de treballs el dia 31 de juliol de 2009, el Jurat va declarar desert el 
primer premi i atorgà el segon premi al treball titulat “Estudio del Tratado 
de Arquitectura Civil de Pasqual Calbó”, presentat per José Vilafranca 
Manguán. L’acte de lliurament del Premi tingué lloc el dia 3 de setembre. 
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3.7. EL DOCUMENTAL DEL MES

El Documental del Mes és una iniciativa de la productora Paral·lel 40, nas-
cuda l’any 2004 en el marc del projecte europeu CinemaNet Europa, i té com 
a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d’espectadors 
possible i incrementar la presència del documental europeu a les pantalles ci-
nematogràfiques. Les projeccions al nostre Ateneu, que es fan a la Sala d’Ac-
tes, en versió original i subtitulada en català, son fruit d’un conveni de col-
laboració de la nostre entitat amb la Direcció General de Política Lingüística 
de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Al llarg 
del curs acadèmic 2008 – 2009, s’han projectat els següents documentals:

•	 I’m from nowhere. Austria (2002). Direcció: Georg Misch (20-10-
2008)

•	 De padre a hijo. Finlàndia (2004). Direcció: Visa Koiso-Kanttila (03-11-
2008)

•	 Souvenirs. Israel (2006). Direcció: Shahar Cohen i Halil Efrat (17-11-
2008)

•	 Adéu revolució. França (2005). Direcció: Hugues Le Paige (24-11-2008)
•	 Bye bye Belgium. Bèlgica (2006). Direcció: Philippe Dutilleul (15-12-

2008)
•	 No compréis, pecadores!. USA (2007). Direcció: Rob Van Alkemade 

(12-01-2009)
•	 The english surgeon. Regne Unit (2007). Direcció: Geoffrey Smith (26-

01-2009)
•	 Das Goebbles-Experiment. Alemanya i Regne Unit (2004). Direcció: 

Lutz Hachmeister i Michael Kloft (23-02-2009)
•	 The mosquito problem. Bulgària (2007). Direcció: Andrey Paounov 

(23-03-2009)
•	 Cool & Crazy. Bulgària (2007). Direcció: Knut Erik Jenses (27-04-2009)
•	 Elisabeth Kübler-Ross. Suïssa (2002). Direcció: Stefan Haupt (25-05-

2009)
•	 Rembrand’s j’accuse. Països Baixos (2008). Direcció: Peter Greenaway 

(22-06-2009)



memòria d’activitats del curs acadèmic 2008-2009  23

3.8. AULES

3.8.1. MÚSICA

Al voltant de 85 alumnes han assistit a les classes de música.

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

Professorat:

•	 Classes col·lectives:
- Sensibilització musical (nens de 4 a 7 anys): Júlia Pascual
- Llenguatge musical (nens de 8 a 12): Iris Taltavull

•	 Piano: Oscar Amieva, Rafael de Castro i Ulyana Popovich
•	 Flauta de bec i flauta travessera: Iris Taltavull
•	 Violí: Fèlix Ferrer
•	 Guitarra: Curro González

Audicions

•	 Alumnes de piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (16 i 18-12-2008)
•	 Alumnes de piano i flauta: Saló d’Actes de l’Ateneu (17-12-2008)
•	 Alumnes de flauta, piano i violí: Saló d’Actes de l’Ateneu (1 i 2 d’abril 

2009)
•	 Alumnes de les aules de música: Saló d’Actes de l’Ateneu (1 i 3 de 

juny 2009)

Concerts

•	 Concert a càrrec dels Alumnes del Conservatori de Música de Me-
norca al Saló d’Actes de l’Ateneu (10-12-2008)

•	 Concert comentat a càrrec del professor Rafael de Castro, interpre-
tant obres d’Albéniz, Liszt i Schumann. Saló d’Actes de l’Ateneu (13-
12-2008)

•	 Concert dels Alumnes de les classes col·lectives al Saló d’Actes de La 
Salle de Maó (20-12-2008)

•	 Concert dels Alumnes de les classes col·lectives al Saló d’Actes de La 
Salle de Maó (06-06-2009)
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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

60 alumnes (entre 4 i 15 anys)

•	 Classes de dibuix i pintura durant el curs
•	 Exposició de les obres realitzades pels alumnes: Saló d’Actes de l’Ate-

neu (desembre 2008)
•	 Exposició de final de curs de les obres realitzades pels alumnes: Saló 

d’Actes de l’Ateneu (del 2 al 14 de juny de 2009)

3.8.3. FOTOGRAFIA DIGITAL

Aquest Curs s’ha incrementat el nombre de participants en relació als anys 
anteriors. S’han organitzat 2 grups d’iniciació i 1 grup avançat, amb un 
total de 26 alumnes. L’organitzador i professor del Curs ha continuat essent 
el Sr. José Fco. Quadrado, Vocal de la Junta Directiva.

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

•	 V Exposició fotogràfica. Va incloure 44 obres de temàtiques diverses 
(18-12-2008 a 05-01-2009)

•	 VI Exposició fotogràfica. Exposició de final de curs amb un total de 
32 obres, totes elles dedicades al mateix tema: el Port de Maó (15 a 27 
juny 2009)

Aquesta mateixa exposició es va presentar també al local de l’Associació 
de veïns d’Es Castell amb motiu de les festes patronals de Sant Jaume.
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3.8.4. IDIOMES

Les classes de francès s’han mantingut durant aquest curs. Imparteix les 
classes Monique Pascual.

3.8.5. ESCACS

“Escacs en sortir de l’escola”. Adreçat a tots els joves interessats en 
conèixer el món dels escacs. Els dijous de 17’30 h. a 19’30 h. Amb la col-
laboració del CIMe i de l’Ajuntament de Maó. (gener a maig de 2009).
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4. REvISTA dE mENoRCA

Aquest curs s’ha publicat, en un sol tom, el volum 89, corresponent als 
anys 2005 i 2006. És un monogràfic dedicat al Centenari de l’Ateneu. El seu 
contingut és el següent:

•	 Juan Hernández Andreu
Presentació del número monogràfic de la Revista de Menorca 
dedicat a la commemoració del centenari de l’Ateneu de Maó

•	 Catalina Seguí de Vidal
Cent anys de cultura. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 
(1905-2005). Crònica de l’Acte que tingué lloc al Teatre Principal de 
Maó la nit del dia 11 de juny de l’any 2005. Inclou els parlaments pro-
nunciats pel President Sr. Joan Hernández i per la Secretària General 
Sra. Catalina Seguí.

Conferències del cicle “100 anys de ...”

•	 Francesca Lladó Pol
Cent anys de pintura: del primitivisme a l’alteritat

•	 Juan Hernández Andreu
Cien años de economía de Menorca

•	 Margarita Orfila Pons
Menorca, cien años de arqueología. De los pioneros
a la arqueometría

•	 Joan F. López Casasnovas
Cent anys de literatura menorquina

•	 Gabriel Julià Seguí
Cent anys de música a Menorca

•	 Francisco Fornals Villalonga
Los militares en los cien años del Ateneo de Mahón

•	 Miquel Àngel Llauger Llull
Cent anys d’obres públiques a Menorca. Les infraestructures 
del transport
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•	 Pedro Ballester
Cien años del sector lácteo en Menorca

Jornades sobre l’Ateneu de Maó i la cultura del Nou-cents (1905-1939) 
6-7 juliol 2006

•	 Miquel Àngel Casasnovas Camps
La historiografia menorquina del primer terç del segle XIX

•	 Xavier Motilla Salas
L’Ateneu de Maó i l’educació fora de l’escola a la primeria del 
segle XX

•	 Josep Miquel Vidal
La ciència a l’Ateneu de Maó, des dels seus orígens fins a la 
guerra civil

•	 Josep M. Quintana
El dret

•	 Josefina Salord Ripoll
La literatura: difusió, creació i Patrimoni

•	 Juan Hernández Andreu
Extensió Universitària i economia maonesa a la primeria
del segle XX

•	 Miquel Àngel Limón Pons
La Revista de Menorca, unes consideracions hemerogràfiques
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5. foRo mENoRCA IllA dEl REI

Recollint un suggeriment del Sr. Francesc Tutzó, el nostre Ateneu i la Edito-
rial Menorca han organitzat conjuntament la celebració d’un forum de debat 
amb l’objectiu d’analitzar la situació socio-econòmica de la nostra illa i esbri-
nar possibles línies per a recuperar l’impuls que, anys enrera, va caracteritzar 
la societat menorquina i que, a hores d’ara, no té la força que hauria de tenir. 
En la realització del fòrum s’ha comptat amb la col·laboració de l’Associació 
d’Amics de l’Illa de l’Hospital i amb el patrocini de la Fundació “la Caixa”.

El fòrum va tenir lloc, a l’illa de l’Hospital, el dia 21 d’agost, amb una 
notable assistència de participants (més de 170 segons la crònica del diari 
“Menorca” a la seva edició del dia 22). L’acte s’inicià amb unes paraules del 
Sr. José Guillermo Díaz Montañés, president de Editorial Menorca, del nostre 
president Sr. José Antonio Fayas Janer i del Sr. Francesc Tutzó Bennasar, ins-
pirador del fòrum i que va actuar com a moderador de les intervencions dels 
ponents i dels qui intervingueren en el posterior debat.  Els ponents foren: 
Pau Seguí, secretari general de PIME-Menorca, Guillem López Casanovas, ca-
tedràtic d’Economía i Empresa a la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, 
i conseller del Banc d’Espanya, Tomás Vidal Bendito, catedràtic de Geogra-



memòria d’activitats del curs acadèmic 2008-2009  29

fia Humana de l’Universitat de Barcelona, Antoni Petrus Rotger, Catedràtic 
de Sociologia de l’Universitat de Barcelona i Luis Alejandre Sintes, general 
d’Exèrcit i president de l’Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital.

Les ponències foren ateses amb molt d’interès i el fòrum va concloure amb 
un ampli col.loqui i moltes i interessants intervencions d’assistents.

Finalment es proposà que aquest fòrum tingui continuïtat en anys vinents.
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6. CINE Club

A continuació es relacionen les 34 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.

•	 Lo mejor de mí. Espanya (2007). Direcció: Roser Aguilar
 (17 i 18/09/2008)
•	 En un mundo libre. Regne Unit, Itàlia, Alemanya i Espanya.
 Direcció: Ken Loach (24 i 25/09/2008)
•	 La edad de la ignorancia. Canadà i Espanya (2007 i 2008).
 Direcció: Denys Arcand (1 i 2/10/2008)
•	 Cashback. Regne Unit i Espanya (2006 i 2008). Direcció: Sean Ellis
 (8 i 9/10/2008)
•	 Al otro lado. Alemanya i Turquia (2007). Direcció: Fatih Akin
 (15 i 16/10/2008)
•	 Caos calmo. Itàlia i Regne Unit (2008). Direcció: Antonello Grimaldi
 (22 i 23/10/2008)
•	 Honeydripper. USA (2007). Direcció: John Sayles (29 i 30/10/2008)
•	 Una chica cortada en dos. França i Alemanya (2007).
 Direcció: Claude Chabrol (05 i 06/11/2008)
•	 What a wonderful world. França, Marroc i Alemanya (2006).
 Direcció: Faouzi Bensaïdi (12 i 13/11/2008)
•	 El último viaje del juez Feng. Xina (2006). Direcció: Liu Jie
 (19 i 20/11/2008)
•	 La familia Savage. USA (2007). Direcció: Tamara Jenkins
 (26 i 27/11/2008)
•	 Aritmètica emocional. Canadá (2007). Direcció: Paolo Barzman
 (3 i 4/12/2008)
•	 Ping pong. Alemanya (2006). Direcció: Matthias Luthardt
 (10 i 11/12/2008)
•	 Cometas en el cielo. USA (2007). Direcció: Marc Forster
 (17 i 18/12/2008)
•	 Happy: un cuento sobre la felicidad. Regne Unit (2008).
 Direcció: Mike Leigh (14 i 15/01/2009)
•	 Los limoneros. Alemanya, França i Israel (2007). Direcció: Eran Riklis
 (21 i 22/01/2009)
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•	 Gomorra. Itàlia (2008). Direcció: Matteo Garrone (28 i 29/01/09)
•	 El patio de mi cárcel. Espanya (2008). Direcció: Belen Macía
 (4 i 5/02/2009)
•	 Las horas del verano. França (2008). Direcció: Olivier Assayas
 (11 i 12/02/2009)
•	 Somers Town. Regne Unit (2008). Direcció: Shane Meadows
 (18 i 19/02/2009)
•	 La desconocida. Itàlia (2006). Direcció: Giuseppe Tornatore
 (25 i 26/02/2009)
•	 Ahlaam. Iraq (2005). Direcció: Mohamed Al-Daradji (4 i 5/03/2009)
•	 La cuestión humana. França (2007). Direcció: Nicolas Klotz
 (11 i 12/03/2009)
•	 Estómago. Brasil i Itàlia (2007). Direcció: Marcos Jorge (18 i 19/03/2009)
•	 Flame y citron. Dinamarca i Alemanya (2008).
 Direcció: Ole Christian Madsen (25 i 26/03/2009)
•	 My blueberry nights. Hong Kong, Xina i França (2007).
 Direcció: Wong Kar-Wai (1 i 2/04/2009)
•	 La Ola. Alemanya (2008). Direcció: Dennis Gansel (15 i 16/04/2009)
•	 Cuscús. França (2007). Direcció: Abdel Kechiche (22 i 23/04/2009)
•	 Romanzo criminale. Itàlia, Regne Unit i França (2005).
 Direcció: Michele Placido (6 i 7/05/2009)
•	 Bienvenidos al Norte. França (2008). Direcció: Danny Boon
 (13 i 14/05/2009)
•	 Il Divo. Itàlia (2008). Direcció: Paolo Sorrentino (20 i 21/05/2009)
•	 A ciegas. Canadà, Brasil i Japó (2008). Direcció: Fernando Meirelles
 (27 i 28/05/2009)
•	 La clase. França (2008). Direcció: Laurent Cantet (3 i 4/06/2009)
•	 The visitor. USA (2007). Direcció: Tom McCarthy (10 i 11/06/2009)
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7. gRuP fIlhARmòNIC

El Grup Filharmònic ha ofert els següents concerts:

•	 Número 1071. Coral Femenina de Cambra del Grup Filharmònic. A la 
primera part, amb Lola Mir al piano, s’interpretaren obres de Beetho-
ven, Schubert, Schumann, Brahms i Mendelssohn. A la segona part, 
amb Ulyana Popovich-Lemeck al piano, s’interpretà una selecció de “La 
flauta màgica de Mozart” actuant com a solistes Nina Borrás i Sandra 
Gabaldón, Saló d’Actes de l’Ateneu (25-10-2008)

•	 Número 1072. Concert pedagògic de piano a càrrec de la professora 
Ulyana Popovich amb el següent programa: “Sonata en La m. KV 310” 
de W.A.Mozart, “Cançó de bressol op. 57” de F. Chopin, 3 peces del 
cicle “Reflexes” de M. Ravel i “Etude op.39 nº 4” de S. Rachmaninov. 
Saló d’Actes de l’Ateneu (15-11-2008)

•	 Número 1073. Concert a càrrec de la Coral Femenina de Cambra del 
Grup Filharmònic junt a les pianistes Lola Mir i Ulyana Popovich. Església 
de Llucmaçanes (14-12-08)

•	 Número 1074. Concert de l’Orquestra de Cambra del Grup Filharmò-
nic dirigida per Lola Mir. S’interpretaren obres de Haendel i Stamitz. 
Solistes: Júlia Camps i Eva Roldán, violins; Oliver Vinent, violoncel; Eura 
Fortuny, viola. I.E.S. Joan Ramis i Ramis (15-03-2009)

•	 Número 1075 i 1076. “Set paraules”, de Haydn. La música del 
Grup Filharmònic està acompanyada per les veus de la Capella Daví-
dica i de la Coral Femenina de Cambra del Grup. Aquest muntatge 
musical s’uneix a la celebració del bicentenari de la mort del compo-
sitor. Esglésies de Santa Maria de Maó i del Socors de Ciutadella (10 
i 11 abril 2009) 

•	 Número 1077. Concert de l’Orquestra de Cambra del Grup Filharmò-
nic dirigida per Lola Mir. S’interpretaren obres de Bach, Bruch, Mozart, 
Schubert i Mendelssohn. Solistes: Oliver Vinent, violoncel. Eura Fortuny, 
viola. Júlia Camps i Eva Roldán, violins. Centre Cultural i Esportiu de Sant 
Lluís (21-06-2009)

•	 Número 1078. Participació de la Coral Femenina de Cambra, sota la 
direcció de Lola Mir, al concert ofert a Villa Jardin (04-07-09)
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D’altra banda cal consignar que el Grup Filharmònic es va adherir a l’ho-
menatge al músic, pianista i compositor Mestre Llorenç Galmés, que formà 
part del G.F. durant la 2ª època, 1929-1936, com a pianista oferint 76 
concerts. Carta d’adhesió publicada al diari Menorca el dia 8 de novembre 
2008.
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8. gRuP fIlATèlIC I NumISmàTIC

•	 Reunió dominical dels membres del grup amb participació de col-
leccionistes, filatèlics i numismàtics ( setembre 2008 a juny 2009)

•	 Creació d’un segell personalitzat amb el vitrall de l’Ateneu
•	 1r. Concurs de dibuix “Pinta es teu segell”, adreçat als alumnes de 

4t, 5è i 6è de les Escoles de Primària de Maó. Amb aquesta iniciativa 
el Grup s’adherí a la commemoració de l’Any Albertí. El guanyador del 
Concurs, premiat amb un ordinador portàtil, ha estat Pau Llopis Carre-
ras, d’11 anys, del Col·legi Sant Josep i els finalistes, guanyadors d’un 
MP4, han estat Maria Salom Antonio i Judit Riera Ortega, del Col·legi 
Mare de Déu de Gràcia; Jordi Morro, del Col·legi Sant Josep; Paula Vidal 
Cortés, de l’Escola Municipal de Pintura i Maria Guerra Sintes, de l’Es-
cola de Tramuntana.

•	 IV Exposició de Col·leccionisme. Claustre del Carme (5 a 14 de març 
2009)
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9. ACTIvITATS ExTERNES

9.1. CICLE DE CONFERÈNCIES AMB DEBAT ORGANITzAT PER LA SEU
UNIVERSITàRIA DE MENORCA. ICE-SAC

ECONOMIA SOCIAL-ECONOMIA LOCAL

•	 Arcadi Oliveres, Doctor en Ciències Econòmiques, Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB): Cap a una economia d’escala humana: 
del macro al micro. Potencial de les economies social i local (13-
11-2008)

•	 Guillem López Casasnovas, Doctor en Ciències Econòmiques, Cate-
dràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF): Economia social i estat 
del benestar. El paper de les administracions en la provisió de 
serveis (20-11-2008)

•	 Tomàs Paris, del projecte Eivissa Crea i Juli Mascaró, d’AELIB-Menor-
ca: Economia social i autoocupació: dues experiències a Eivissa i 
Menorca (04-12-2008)

•	 Juan Mezo, director de la consultora Valores & Marketing: Economia 
social i responsabilitat social corporativa (RSC). Empreses que es 
comprometen amb el seu entorn (11-12-2008)

•	 Pau Vidal, coordinador de l’Observatori del Tercer Sector (OTS): Econo-
mia social i Tercer Sector. ONG i associacions com actors econò-
mics emergents (29-01-2009)

9.2. CICLE DE CONFERÈNCIES ORGANITzAT PER LA FILIAL DE
MENORCA DE L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT
DE CATALUNYA I BALEARS (ACMCB)

•	 José Luis Terrón Ponce, Doctor en Història: Procedimientos cuaren-
tenarios e historia del Lazareto de Mahón en el siglo XVIII (06-10-
2008)

•	 Mateu Seguí Díaz, metge de família: Actualització del maneig i 
tractament de la diabetes 2. Amb la col·laboració de RedGEDAPS 
(30-10-2008)
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•	 Enric Mas Martínez, director del projecte Home Menorca: Drogode-
pendències, situació actual al nostre voltant (18-11-2008)

•	 Isabel Borrás, metgessa: Últimas voluntades. Aquesta conferència 
s’acompanyà de la projecció de la pel·lícula Las alas de la vida (05-03-
2009)

9.3. CICLE DE CONFERENCIES ORGANITzAT PEL COL·LEGI OFICIAL
D’ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS 

Cicle TRANSPORT ALTERNATIU

Conferenciant: Carlos A. Fernández López
            Cap del Departamento de Carburantes del IDEA

Conferències:

•	 Biocarburantes (07-05-2009)
•	 Propulsiones alternativas (14-05-2009)

9.4. ALTRES CONFERÈNCIES 

•	 Jesús Argumosa, cap de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE), pronuncià una conferencia sota el títol El modelo español 
de seguridad, dins el marc de les jornades organitzades pel Centro de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), presidides pel general 
Luis Alejandre. (24-9-2008)

•	 Conferència de Montserrat Vilà Planella, investigadora de la Estación 
Biológica de Doñana, CSIC, en Sevilla: Les invasions biològiques a les 
illes mediterrànies. Conferència organitzada per l’IME. (04-10-2008)

•	 Xavier Kirchner: Navegar a Groenlàndia. Conferència organitzada 
per Menorca en Kayak (09-10-2008)

•	 Conferència pronunciada per Pere Alzina, pedagog, amb el títol Joan 
Gomila Beleta, un mestre compromès i estimat en commemoració 
del primer centenari del naixement del Mestre i Pintor. Acte organitzat 
per l’Ajuntament de Maó. (28-11-2008)

•	 Conferència de Mercè Ibarz, escriptora: Rodoreda, la dona que sa-
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bia massa. Acte organitzat pel PSM-EN amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dona. ( 07-03-2009)

•	 Conferència de Roberto Coll Vinent, catedràtic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona: Entre el pesimismo y la esperanza. Acte 
organitzat per Mans Unides amb motiu del 50è aniversari de l’entitat 
(10-03-2009)

•	 Conferència de Francesc Isbert, restaurador: Proceso de restaura-
ción de un cuadro de Anton Schranz. Organitzada pel Consorcio del 
Museo Militar de Menorca (26-03-2009)

•	 Conferència de Karine Chaumount: Reiki, terapia de apoyo para 
el cancer (30-03-2009)

•	 Conferència de Germán Martínez Ibargüen: Costa Rica, un turis-
mo ecológico a imitar (02-04-2009)

•	 Conferència de Sergi Jover Rejsek, Vocal de Literatura de l’Ateneu 
barcelonès sobre Les llengües dels poetes: de Maragall i Verdaguer 
a Rodoreda i Recital dels poetes menorquins convidats a la Setma-
na de la Poesia de Barcelona: Francesc Florit Nin, Fàtima Anglada, 
Edgar Alemany, Sara Guasteví i Sergi Cleofé. Acte organitzat per la 
Xarxa de Biblioteques del CIMe (04-04-2009)

•	 Conferència de Luis Nieto i Jaime Zambrano: Colòmbia: Drets hu-
mans i multinacionals espanyoles. Organitzada per Paz con Digni-
dad Illes Balears (06-05-2009).

9.5. PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES

•	 Presentació del llibre de poesies “Senderos”, de Maria Vives Gomi-
la. Irene Coll va fer la presentació, l’autora exposà la gènesi dels seus 
pomes i en recità alguns acompanyada per Lola Mir que interpretà unes 
composicions al piano en harmonia als poemes recitats. (19-09-2008)

•	 Presentació, per part de Josep Mª Quintana, del llibre La Mola i del 
conte N’Arnau a la Mola, de Joana Català. Acte organitzat per Trian-
gle Postals amb la col·laboració de Cordial Hoteles (06-11-2008)

•	 Francisco Fornals va fer la presentació del llibre Historias de Menor-
ca, de Mª Pilar Lafuente. (29-11-2008)

•	 Presentació del llibre El faro de Alejandría. de José L. Terrón Ponce, 
per Luís Alejandre, General d’Exèrcit. Acte organitzat pel Consorcio del 
Museo Militar de Menorca (26-03-2009)
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•	 Cristina Bugallo, periodista, va fer la presentació del llibre La paradoja 
de Adán, de Miguel Quetglas. (18-04-2009)

•	 Exposició de fotografies “Cares del món”, de Mercè Pons. (4 a 28 
de novembre 2008)

•	 Taula rodona organitzada per Centre Viu Sa Graduada per a debatre 
sobre El trasllat de Sa Graduada: és convenient?. Hi participaren 
AMPA de Sa Graduada, Col·legi d’Arquitectes de les Balears i Plataforma 
per la Mobilitat Alternativa (12-02-2009)

•	 Exposició “Enric Fajarnés i Tur (1858-1934) entre la història i la 
demografia”. Organitzada pel Grup d’Investigació de la Salut Públi-
ca de la UIB i el Museu Postal de Mallorca. Patrocinada pel Consell de 
Mallorca, l’Ajuntament d’Eivissa, l’Institut Menorquí d’Estudis i amb la 
col·laboració de l’Ateneu (12 a 27-03-2009)

•	 Xerrada explicativa organitzada per l’Institut Químic de Sarrià per a 
oferir a pares i possibles alumnes diferents carreres que es poden cursar 
al dit Institut (17-03-2009)

•	 Presentació de l’obra “Enric Fajarnés i Tur (1858-1934) entre la 
història i la demografia” per Joana Maria Pujades Móra i Ernest 
Prats Garcia. Acte organitzat per la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Innovació del Govern de les Illes Balears i l’Institut Menorquí d’Estudis 
amb la col·laboració del nostre Ateneu (25-03-2009)

•	 “Exposició d’art” de Nina Sternal, pintora. (3 a 25 d’abril 2009)
•	 Taller sobre Lenguaje y Articulismo. Impartit per Joan Bosco Mar-

quès, director del diari Menorca, i Pedro J. Bosch i Juan Luis Hernán-
dez, col·laboradors del mateix diari. Organitzat pel diari Menorca. (18 i 
25 juliol i 1 agost 2009).
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10. juNTA dIRECTIvA

Elegida, pel bienni 2008-2010, a l’Assemblea General Ordinària de Socis 
que tingué lloc el dia 3 de juliol de 2008.

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: José Ametller Pons
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz







amb el suport de:


