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1. PRESENTACIÓ

El Curs Acadèmic 2009-2010 ha seguit la pauta dels seus propers anteri-
ors. Es a dir, després de l’acte solemne de la seva obertura, que tingué lloc 
el dia 23 d’octubre de 2009, s’han desenvolupat les activitats que ja son 
habituals a la nostre institució.

La lliçó inaugural, sota el títol “Genoma: un mapa de l’evolució huma-
na”, fou pronunciada pel Dr. Jaume Bertranpetit, catedràtic de Biologia a 
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i director de l’ICREA. A la present 
Memòria s’inclou un resum del seu molt interessant contingut fet pel Vocal 
de la Junta Directiva Sr. Lluís Hernández Soler.

Hem pogut gaudir d’un total de 36 conferències, de les quals 31 integra-
des dins 5 cicles i 3 cursos. Entre d’altres activitats cal destacar 8 presentaci-
ons de llibres. Les tertúlies han estat 28. La programació de El Documental 
del Mes ha totalitzat 12 projeccions al nostre Saló d’Actes. El CineClub ha 
ofert 35 títols a les Sales Ocimax, amb quatre sessions setmanals per títol. El 
Grup Filharmònic i la Coral Femenina han fet els concerts que es detallen al 
capítol corresponent. El Grup Filatèlic i Numismàtic ha organitzat una expo-
sició i una ludoteca per a joves. Les Aules han desenvolupat la seva feina de 
la mateixa manera que els anys anteriors: Música, Dibuix i Pintura, Fotografia 
Digital, Idiomes i Escacs.

Aquest Curs corresponia convocar el Saló de Primavera - Premi “Guiller-
mo de Olives Pons” i així s’ha fet, amb un gran èxit de participació (s’han 
presentat 60 obres al concurs). El dia 11 de juny es van donar a conèixer les 
obres guanyadores i s’inaugurà una exposició, al nostre Saló d’Actes, amb 
les obres premiades i 19 més seleccionades pel Jurat que ha qualificat la 
convocatòria.

La Revista de Menorca ha publicat un volum on s’han inclòs las 5 po-
nències presentades al Seminari “Menorca en época romana y su contex-
tualización en el Mediterráneo Occidental”, que es va celebrar al nostre 
Ateneu el mes de novembre de l’any 2006, més altres 3 treballs de re-
cerca.
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A més del que s’ha exposat vull destacar altres tres activitats la realització 
de les quals posa de manifest una vegada més l’alt nivell de “empenta” que 
està caracteritzant la vida del nostre Ateneu. Em refereixo al naixement d’un 
nou grup de lectura, a l’establiment d’un nou servei de la Biblioteca i a la 
realització d’una nova edició del “Foro Menorca Illa del Rei”

Al costat del Grup “Temps de Lectura”, que ha continuat liderant Marga-
rita Ballester amb l’habilitat i l’eficàcia que li son habituals, ha nascut un nou 
grup: “Taller de Lectura Jove”, especialment dirigit a joves, tal com fa evi-
dent la seva titulació. L’escriptora Carme Cloquells és la responsable d’aquest 
Grup i, jutjant per l’èxit assolit aquest primer any de rodatge, cal esperar la 
seva consolidació i una llarga trajectòria en el futur.

La Biblioteca ha establert un Servei de Préstec per als socis. S’ha organitzat, 
com a primera oferta, un llistat de 195 obres de narrativa estrangera. Un 
servei d’indubtable interès per als nostres socis.

Hem organitzat una nova edició del “Foro Menorca Illa del Rei” juntament 
amb la Editorial Menorca, tal com a l’estiu de l’any 2009, i també amb la col-
laboració de la Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital i amb el suport de la 
Fundació “la Caixa”. De l’interès de la convocatòria i de l’encert en l’elecció 
de la seva temàtica dóna fe el fet de que els assistents han arribat a la xifra 
de casi tres-cents (enfront els 170 aproximadament de l’any 2009).

Finalment deixar constància de que la manca de suport econòmic suficient 
ha obligat a la suspensió del Butlletí Informatiu en el seu format d’impressió 
sobre paper i tramesa individual als domicilis dels socis que, amb tanta il-
lusió s’inicià el mes d’octubre de l’any 2006. En total han estat 32 números 
mensuals que, des de la data referida i fins el mes de gener últim, han donat 
a conèixer les programacions mensuals d’activitats i les ressenyes dels actes 
més destacables, a més d’incloure comentaris, avisos, etc. Al darrer número 
editat s’inclogué una carta meva dirigida als socis a la qual, entre d’altres co-
ses, deia que el Butlletí “ha sigut el mitjà de comunicació directe amb vostès 
de l’equip directiu i meu en particular, amb el desig de que dita comunicació 
servís per a mantenir viu en tots vostès el sentiment de pertinència a la nos-
tre gran família ateneística”. I a la mateixa carta vaig anunciar que s’havia 
renovat substancialment la pàgina web del nostre Ateneu donant-li un major 
contingut i una major agilitat tant per al seu manteniment com per a la seva 
consulta. Per tant, els objectius d’informació i de comunicació del Butlletí 
Informatiu mensual s’han passat a la referida pàgina web. Espero i desitjo 
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que dita pàgina sigui un mitjà eficaç en benefici de tots els socis i també per 
a una major i millor difusió general del que es i del que fa el nostre Ateneu.

Afegir per últim que, havent-se realitzat l’elecció d’una nova Junta Directi-
va que m’honora encapçalar i havent rebut per tercera vegada la confiança 
del cos social en quan a continuar al front de les responsabilitats en la gestió 
del nostre Ateneu, assumeixo aquest nou compromís amb la mateixa il·lusió 
que ho vaig fer l’any 2006 i amb la mateixa voluntat de servei que he man-
tingut, des de aleshores, al llarg dels últims quatre cursos acadèmics.

Maó, octubre de 2010

José Antonio Fayas Janer
President
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1. PRESENTACIÓN

El Curso Académico 2009-2010 ha seguido la pauta de sus inmediatos 
anteriores.  Es decir, después del acto solemne de su Apertura, celebrado 
el día 23 de octubre de 2009, se han sucedido las actividades que ya son 
habituales en nuestra institución. 

La lección inaugural, bajo el título “Genoma: un mapa de l’evolució huma-
na”, fue pronunciada por el Dr. Jaume Bertranpetit, catedrático de Biología 
en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y director del ICREA.  En el 
cuerpo de la presente Memoria se incluye un resumen de su muy interesante 
contenido realizado por el Vocal de la Junta DIrectiva Sr. Lluis Hernández 
Soler.

Hemos podido disfrutar de un total de 36 conferencias, 31 de ellas inte-
gradas en 5 ciclos y 3 cursos.  Entre otras actividades, cabe destacar 8 pre-
sentaciones de libros. Las tertulias han sido 28.  La programación de El Do-
cumental del Mes ha totalizado 12 proyecciones en nuestro Salón de Actos. 
El CineClub ha ofrecido 35 títulos en las Salas Ocimax, con cuatro sesiones 
semanales por título. El Grup Filharmònic i la Coral Femenina han realizado 
los conciertos que se detallan en el capítulo correspondiente. El Grup Filatèlic 
i Numismàtic ha organizado una exposición y una ludoteca para jóvenes. Las 
Aulas han desarrollado su labor al igual que en cursos precedentes: Música, 
Dibujo y Pintura, Fotografía Digital, Idiomas y Ajedrez.

En este Curso correspondía convocar el Salón de Primavera - Premio Gui-
llermo de Olives Pons y así se ha hecho, con gran éxito de participación (60 
obras se han presentado al concurso).  El día 11 de junio se dieron a cono-
cer las obras ganadoras y se inauguró una exposición, en nuestro Salón de 
Actos, en la que pudieron contemplarse las obras premiadas y otras 19 más 
seleccionadas por el Jurado que ha calificado la convocatoria.

La Revista de Menorca ha publicado un volumen, en cual se han incluido 
las 5 ponencias presentadas en el Seminario “Menorca en época romana 
y su contextualización en el Mediterráneo Occidental”, que se celebró en 
nuestro Ateneo en noviembre del año 2006, más 3 trabajos de investigación.
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Además de lo expuesto, cuyo detalle puede verse en el cuerpo de la pre-
sente Memoria, quiero destacar otras tres actividades cuya realización pone 
una vez más de manifiesto el alto nivel de “empuje” que está caracterizando 
la vida de nuestro Ateneo. Me refiero al nacimiento de un nuevo grupo de 
lectura, al establecimiento de un nuevo servicio de la biblioteca y a la realiza-
ción de una nueva edición del “Foro Menorca Illa del Rei”.

Junto al Grupo “Temps de Lectura”, que ha seguido liderando Margarita 
Ballester con la habilidad y eficacia que le son habituales, ha nacido un nue-
vo grupo: “Taller de Lectura Jove”, especialmente dirigido a jóvenes, como 
evidencia su titulación.  La escritora Carme Cloquells es la responsable de 
este Grupo y, a juzgar por el éxito alcanzado en este su primer año de rodaje, 
cabe esperar su consolidación y una larga trayectoria en cursos venideros.

La Biblioteca ha iniciado un Servicio de Préstamo para socios. Se ha orga-
nizado, como primera oferta, una lista de 195 obras de narrativa extranjera.  
Un servicio de indudable interés para nuestros socios.

Hemos organizado una nueva edición del “Foro Menorca Illa del Rei” junto 
con la Editorial Menorca, al igual que en el verano del año 2009, contando 
también con la colaboración de la Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital 
y el apoyo de la Fundació “la Caixa”.  Del interés de la convocatoria y del 
acierto en la elección de su temática da fe el hecho de que los asistentes 
alcanzaran la cifra de casi trescientos (frente a los 170 aproximadamente del 
año 2009).

Finalmente dejar constancia de que la falta de suficiente apoyo económico 
ha forzado la suspensión del Boletín Informativo en su formato de impre-
sión en papel y envío individualizado a los domicilios de los socios, que con 
tanta ilusión se puso en marcha en octubre de 2006.  Han sido en total  32 
números mensuales que, desde dicha fecha y hasta el mes de enero último, 
han dado a conocer las programaciones mensuales de actividades y las re-
señas de los actos más destacables, además de incluir comentarios, avisos, 
etc.. En el último número editado se incluyó una carta mía a los socios en la 
que, entre otras cosas, decía que el Boletín “ha sido el medio de comunica-
ción directa con Vdes. del equipo directivo y mío en particular, con el deseo 
de que dicha comunicación sirviera para mantener vivo en todos Vdes. el 
sentimiento de pertenencia a nuestra gran familia ateneística”. Y en esta 
misma carta anuncié que se había renovado sustancialmente la página web 
de nuestro Ateneo dándole mayor contenido y mayor agilidad tanto para 
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su mantenimiento como para su consulta. En consecuencia, los objetivos 
de información y comunicación del Boletín Informativo mensual quedaron 
asumidos por la referida página web. Espero y deseo que esta sea un medio 
eficaz para beneficio de todos nuestros socios y para una mayor y mejor 
difusión general de lo que es y lo que hace nuestro Ateneo.

Añadir por último que, habiéndose procedido a la elección de nueva Junta 
Directiva y con ella haber recibido, por tercera vez, la confianza del cuerpo 
social en cuanto a continuar al frente de las responsabilidades en la gestión 
de nuestro Ateneo, asumo este nuevo compromiso con la misma ilusión 
que en el año 2006 e idéntica voluntad de servicio que la mantenida, desde 
entonces, a lo largo de los últimos cuatro cursos académicos.

Mahón, octubre de 2010

José Antonio Fayas Janer
Presidente
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2. obERTuRA dE CuRS

El divendres dia 23 d’octubre es va celebrar l’Acte d’Obertura del Curs 
Acadèmic. El Saló d’Actes de la nostra seu social va enregistrar un ple 
total, destacant la presència, entre altres autoritats, del conseller Hble. 
Sr. Albert Moragues (que ostentava la representació del president del 
Govern Molt Hble. Sr. Francesc Antich) i de Mons. Salvador Giménez, 
Bisbe de Menorca, i també dels que foren presidents del nostre Ateneu 
Srs. Quintana i Tutzó.

El president del Consell Insular de Menorca, Hble. Sr. Marc Pons, i l’Alcalde 
de Maó, Sr. Vicenç Tur, van acompanyar al nostre president, Sr. José Antonio 
Fayas, a la Taula Presidencial.

La lliçó inaugural fou pronunciada pel Dr. Sr. Jaume Bertranpetit, cate-
dràtic de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra i director del ICREA, sota 
el títol “Genoma: un mapa de l’evolució humana”. Tot seguit s’inclou un 
resum del contingut de dita lliçó, redactat pel vocal de Ciència i Tecnologia 
de la Junta Directiva Sr. Lluís Hernández Soler.
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L’acte finalitzà amb unes paraules de l’Alcalde Maó i del President del 
Consell Insular de Menorca destacant l’important labor que desenvolupa el 
nostre Ateneu i reiterant el seu compromís de recolzament.

GENOMA: UN MAPA DE L’EVOLUCIÓ

Dr. Jaume Bertranpetit
Catedràtic de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra

El Dr. Bertranpetit va iniciar la seva conferència parlant de la diversitat dels 
essers vius i de com podem analitzar l’Evolució com el resultat de les diferèn-
cies que, al llarg dels anys, es van produint. 

La Genètica ens permet una nova forma d’observació, complementària 
a la Paleontologia. El per què cadascun de nosaltres és un ésser viu, un 
ésser humà i un ésser humà en concret, està escrit en el nostre ADN, el 
qual està bàsicament format per una llarga cadena de components químics 
aparellats, els nucleòtids A, T, C i G, els quals, amb aquest alfabet de qua-
tre lletres, creen les seqüències codificades (els gens), el conjunt dels quals 
forma el Genoma.

Tota aquesta informació està en els cromosomes dels nuclis de cadascuna 
de les nostres cèl·lules, el més petit que es podia observar directament amb 
els nostres ulls. Les noves tecnologies han permès arribar més enllà, veure 
com està composat cada cromosoma i arribar, l’any 2.000, a seqüenciar el 
genoma humà. El genoma humà té uns 25.000 gens formats per uns 3.000 
milions de nucleòtits (les unitats bàsiques d’informació genètica).

El Dr. Bertranpetit va seguir la seva intervenció parlant de les diferències 
entre els humans i alguns primats, dels quals ens separa una diferència de 
l’ordre d’un 1%. Aquestes divergències es poden traduir en temps i així sa-
bem que els humans ens vàrem separar dels orangutans fa 13 milions d’anys 
i dels ximpanzés fa 6 milions d’anys. El gran repte és trobar l’explicació de 
per qué aquestes diferències ens han donat un llenguatge complex o ens 
han fet vulnerables a la SIDA.

Les diferències entre els genomes dels humans, com era d’esperar, són 
molt més petites, de l’ordre del 0,1%. Aquest 1 per mil és responsable de 
que tinguem diferents grups sanguinis, de que tolerem o no els productes 
lactis o de que siguem o no daltònics: ens donen les nostres particularitats 
individuals.



memòria d’activitats del curs acadèmic 2009-2010  13

Dels humans sabem que van aparéixer a Àfrica i des de allà van expandir-se 
per Àsia, Oceania i, més tard, Europa i Amèrica. Els que tenen el genoma més 
diferent són els africans, el que vol dir que són els més antics. Tenen l’ADN 
mitocondrial més diferent, entre ells mateixos i la resta de la Humanitat.

Eren els Neandertals de fa 40.000 anys molt diferents de nosaltres?. Nova-
ment l’ADN ens diu que era un grup totalment separat.

El Dr. Bertranpetit va finalitzar la seva brillant exposició fent referència al 
Projecte Genographic de la National Geographic Society en el qual s’estu-
dien mostres d’ADN de milers de voluntaris per a seguir les corrents migra-
tòries dels humans al llarg de milers d’anys.

En Biologia, va assegurar, es fa l’elogi de la diferència, que ens serveix 
també per a reconstruir la nostra història.  
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3. ACTIvITATS PRòPIES

3.1. CONFERÈNCIES I CURSOS

3.1.1. CICLES DE CONFERÈNCIES

ANY DARWIN A LES ILLES BALEARS 

Aquest Cicle fou organitzat per la UIB amb el suport del Govern de les Illes 
Balears i l’Obra Social “Sa Nostra”. L’Ateneu s’adherí a la seva organització 
per tal de oferir, als seus socis i públic en general, unes conferències d’inte-
rès, algunes de les quals es presentaren dins el Curs Acadèmic 2008-2009.

El Cicle s’ha completat, al Curs Acadèmic 2009-2010, amb les següents 
conferències:

•	 Jaume Bertranpetit, catedràtic de Biologia de la Universitat Pompeu 
Fabra: Genoma: un mapa de l’evolució humana (23-10-2009)

•	 Lluís Cardona, doctor en Biologia, professor del Departament de Biolo-
gia Animal de la Universitat de Barcelona, investigador en Biologia Mari-
na: La selecció natural, un procés ple d’imperfeccions (27-11-2009)

POESIA: LECTURA I DIÀLEG AMB AUTORS DE MALLORCA
I LES PITIUSES 

Aquest cicle, organitzat per l’Ateneu amb el suport de la Direcció General 
de Cultura del Govern de les Illes Balears, ha pretès, amb paraules de Mar-
garita Ballester, Vocal de Literatura de la Junta Directiva, “donar a conéixer 
l’obra i el pensament de diferents autors de les nostres illes entorn la lite-
ratura i la vida”, a través de la lectura, per cadascun d’ells, dels seus propis 
versos.

Els autors que intervingueren son els següents:
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•	 Jaume Pomar, (Palma, 1943). Periodista, especialitzat com a documen-
talista i traductor. Autor de vuit poemaris i guanyador de diversos premis 
(15-01-2010)

•	 Antònia Vicens, (Santanyí, 1941). Guanyadora del premi Sant Jordi de 
novel·la l’any 1967, així  com d’altres al llarg de la seva carrera. Premiada 
amb la Creu de Sant Jordi el 1999 i pel conjunt de la seva obra ha rebut 
el premi Ramon Llull (12-02-2010)

•	 Bartomeu Ribes, (Eivissa, 1959). Dedicat a la poesia des de molt jove. 
Guanyà el premi Vila de Martorell l’any 2006 amb el llibre Línia de flo-
tació (12-03-200)

•	 Antoni Xumet, (Port de Pollença, 1971). Autor de poesia, traductor 
de poesia italiana i portuguesa, antòleg i editor de Edicions del Salobre. 
Ha rebut premis tant per la seva obra literària com per la de traductor 
(16-04-2010).

ENERGIA

•	 Juan José Jusué, enginyer industrial: ¿Es inevitable la energia nucle-
ar? (29-01-2010)

•	 Oscar Sbert Lozano, enginyer industrial: Transport i mobilitat en el 
segle XXI. Quines alternatives tenim? (26-02-2010)

COM MIRAR UN QUADRE

S’ha volgut despertar la capacitat innata que tots tenim d’entendre el que 
veiem amb els ulls. I per fer-ho s’ha considerat l’interès de conèixer la “visió 
pictòrica” de persones destacades en diversos ámbits lligats al mon de la 
pintura, inclòs el vocal de Belles Arts de la Junta Directiva i organitzador del 
Cicle. Els conferenciants i els títols de les seves intervencions han sigut els 
següents:

•	 Mercè Gambús, doctora en Història de l’Art, llicenciada en Dret i pro-
fessora a la UIB: Aprendre a gaudir de la pintura. La diversitat de 
les mirades (14-05-2010)

•	 Maria del Corral López-Doriga, crític d’art i comissaria independent: 
Cómo vivir el arte (21-05-2010)
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•	 Juan Vida, pintor granadí: Ver y mirar lo que esconde un cuadro 
(28-05-2010)

•	 Josep Bagur, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de València, 
Vocal de la Junta Directiva de l’Ateneu: L’art, l’autenticitat del que 
veiem (04-06-2010)

COMMEMORACIÓ DEL BICENTENARI DE L’ORGUE DE SANTA MARIA

Organitzat per l’Ateneu i la Fundació de l’Orgue de Santa Maria amb mo-
tiu del 200è aniversari de la construcció de l’Orgue.

•	 Bartomeu Llompart Díaz, músic: La música callada (l’arxiu musical 
de la Parròquia de Santa Maria) (22-04-2010)

•	 Gerhard Grenzing, mestre organer: El primer orgue europeu (30-
09-2010)

3.1.2. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 Ángel Montoto Ferrer, periodista: Dios ha muerto, Marx ha muer-
to y yo no me encuentro muy bien (10-09-2009)

•	 Lluís Hernández Soler, enginyer industrial i Vocal de Ciència i Tecnolo-
gia de la Junta Directiva va donar una conferència a un grup d’alumnes  
de l’IES Pasqual Calbó sota el títol Entenem la complexitat que ens 
envolta? (30-11-09)

•	 Homenatge a Mª Lluïsa Serra Belabre, amb motiu de la recepció del 
seu llegat fotogràfic i documental, donat a l’Ateneu per la seva germana 
Carmen Serra. Guillem Roselló Bordoy, doctor en Història Antiga i en 
Estudis Àrabs i Islàmics i ex-director del Museu de Mallorca, va pronun-
ciar una conferència (25-03-2010)

•	 Javier Rojo, president del Senat: El cambio político en Euskadi (23-
04-2010)

•	 Miquel Àngel Casasnovas Camps, doctor en Història: Bicentenari 
de la revolta menorquina (07-05-2010).
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3.1.3. CURSOS

REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES. V edició

Organitzat per l’Obra Social de la Fundació “la Caixa” amb la col·laboració 
de l’Ateneu, aquest Curs ha arribat a la seva V 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 han estat les següents:

•	 Sessió monogràfica: Introducció al cant gregorià (09-10-2009)
•	 Els llibres de madrigals, de Claudio Monteverdi (10-10-2009)
•	 Oratori de Nadal, de Johann Sebastian Bach (30-10-2009)
•	 De Praga a Júpiter. Les darreres simfonies de W. A. Mozart (31-10-

2009)
•	 Concert per a piano núm. 1, de Johannes Brahms (20-11-2009)
•	 Turandot, de Giacomo Puccini (21-11-2009)
•	 Pulcinella, de Igor Stravinski (04-12-2009)
•	 Sessió monogràfica: Música i paraules, lectura de cartes de compo-

sitors (05-12-2009)

JORNADES D’APROFUNDIMENT MUSICAL

Atenent a l’interès de molts dels participants al Curs “Redescobrim les 
obres mestres” i recordant les Jornades realitzades els cursos acadèmics 
2006-2007 i 2007-2008, la Junta Directiva, a proposta del President, va de-
cidir realitzar unes noves Jornades. Si bé, donat que la Fundació “la Caixa” 
ja no podia atendre les despeses corresponents, s’acordà establir uns tarifes 
per l’assistència a dites Jornades que es fixaren, pels socis, en 8 € per sessió 
i 22 € per l’abonament a les tres sessions programades i pels no socis, en 10 
€ i 28 €, respectivament.

L’assistència ha estat prou nombrosa com per validar les anteriors decisions.
Les Jornades han estat a càrrec del mateix professor que va donar el Curs 

“Redescobrim les obres mestres”, és a dir: Rafael Esteve Alemany.
El programa desenvolupat, sota el títol conjunt de W.A. Mozart: la Trilo-

gia “Da Ponte”, ha inclòs les següents sessions:
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•	 Les noces de Fígaro (26-05-2010)
•	 Don Giovanni (27-05-2010)
•	 Cosi fan tutte (29-05-2010).

IX 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 IX edició.

El seu contingut, sota el títol conjunt de El mon de les muses: Llegir la 
poesia clàssica, ha estat el següent:

•	 Jaime Siles, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de València 
i president de la Sociedad Española de Estudios Clásicos: Formes mo-
dernes de la poesia antiga (16-01-2010)

•	 Francesc Casadesús Bordoy, professor de Filosofia Grega de la Uni-
versitat de les Illes Balears i president de la Secció Balear de la SEEC: La 
poesia com a poiesis: la bellesa de les metàfores d’Homer (30-01-
2010)

•	 Carles Miralles, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de Bar-
celona: Entre Horaci i Virgili i francesos i italians: Horacianes de 
Costa i Llobera (13-02-2010)

•	 Luis Alberto de Cuenca, investigador del CSIC i poeta: La poesia gre-
ga antiga i tres poetes moderns: Stefan George, Salvatore Quasi-
modo i Rubén Darío (27-03-2010)

•	 Francisco Díaz de Castro, catedràtic de Literatura Espanyola de la Uni-
versitat de les Illes Balears: La inspiració de la poesia clàssica en la 
poesia actual (17-04-2010)

•	 Alberto Bernabé Pajares, catedràtic de Filologia Grega de la Universi-
dad Complutense de Madrid: La lira d’or i l’imperi de l’ordre: Lectu-
ra de la Pítica i de Píndar (15-05-2010)
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3.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES

•	 Daniel Fernández, Ricardo García i Francisco Sanuy van fer la presen-
tació del llibre “La aventura mexicana del General Prim”, de Luis 
Alejandre Sintes.  (23-09-2009)

•	 Joan Pons i Oscar Jané presentaren el llibre “Don Juan Bayarte 
Calasanz y Ávalos (1622-1689), un governador de la Ribagorça 
a la Mediterrània de Carles II” d’Antonio Espino López (25-09-
2009)

•	 Pere Morey presentà el seu llibre “Pirènia, el país que mai va exis-
tir” (08-10-2009)

•	 Es presentà el nou disseny, molt més actual, de la pàgina web de 
l’Ateneu, actualitzada per Oscar Bagur, de l’empresa de disseny gràfic 
Quadrati. (22-10-2009)

•	 Tirso Pons presentà el llibre “Històries de Menorca: de la gent i de 
la mar” de Lothar Pabst  (12-11-2009)

•	 El dia 12 de novembre un grup de socis de l’Ateneu Barcelonès visi-
tàren la nostre seu social. Van ser rebuts i atesos pel nostre president, 
José Antonio Fayas, qui també els va acompanyar a algunes de les visi-
tes turístiques que feren. S’acordà l’interès mutu d’establir un marc de 
col·laboració entre les dues institucions, per a la qual cosa es faran els 
contactes adients.

•	 El dia 22 de novembre tingué lloc, al Teatre de l’Orfeó Maonès, un Acte 
de Reconeixement al propi Orfeó dins el Programa “Memòria Viva” 
de l’Institut d’Estudis Baleàrics. A dit acte intervingué el nostre President 
Sr. José Antonio Fayas Janer, qui pronuncià la defensa de la proposta de 
reconeixement. 

•	 Josep Miquel Vidal, Francisco Riba Mayor i Luis Alejandre, presentaren 
el llibre “La Milicia Nacional y las quintas en Mahón durante el 
Trienio Liberal (1820-1823)”, acte que constituí un homenatge al seu 
autor, el Tinent General Baldomero Hernández recentment finat (22-
01-2010)

•	 Al BOIB nº 33, de 27-02-2010, s’ha publicat el Decret 38/2010, de 26 de 
febrer, pel qual es modifiquen els estatuts de l’Institut d’Estudis Bale-
àrics. I segons es disposa a l’apartat d) del seu art. 9, el nostre Ateneu 
té un representat al Consell Acadèmic de dit Institut.

•	 Luis Alejandre Sintes va fer la presentació del llibre de Francisco For-
nals “La Base Naval del Puerto de Mahón” (30-03-2010)
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•	 Juan Cantavella presenta l’obra de Pedro J. Bosch titulada “Inventario 
de perplejidades” (09-04-2010)

•	 Caterina Rosselló Catchot presentà el seu conte titulat “Una illa 
anomenada Nura” (21-04-2010)

•	 Exposició de les obres seleccionades que s’han presentat al XXXIX 
Saló de Primavera “Premi de Pintura Guillermo de Olives Pons” 
(11 a 30 -06-2010).

•	 Josep M. Quintana i Miquel À. Limón van fer la presentació del llibre 
de Gabriel Julià Seguí “L’Orgue de Santa Maria de Maó, una histò-
ria de dos segles”, seguida per la conferència pronunciada per Gerhard 
Grenzing, mestre orguener, dins el cicle commemoratiu del 200è aniver-
sari de l’orgue de l’església parroquial de Santa María(30-09-2010)

3.3. BUTLLETI INFORMATIU

Ha continuat, amb el mateix format, la publicació del Butlletí Informatiu 
mensual i la seva tramesa al domicili de tots i cadascun dels socis. Però mal-
auradament no s’ha pogut mantenir aquesta activitat per manca de suport 
econòmic suficient.

S’han confeccionat i tramès des del nº 29 (octubre 2009) fins el nº 31-32 
(desembre 2009 – gener 2010).

A n’aquest darrer número s’inclogué una carta del nostre President als so-
cis a la qual recordava que aquest Butlletí Informatiu “des d’octubre de l’any 
2006, ha arribat a les seves mans tots els mesos contenint la programació 
de les activitats previstes per al mes corresponent i la crònica dels esdeve-
niments més destacables ocorreguts en el mes anterior”. També comentava 
que “ha estat el mitjà de comunicació directe amb vostès de l’equip directiu 
i meu en particular, amb el desig que aquesta comunicació servis per a man-
tenir viu en tots vostès el sentiment de pertinença a la nostra gran família 
ateneística”. I finalment anunciava que, a partir del mes següent,  seria a la 
nostre pàgina web “on trobaran informació sobre les dependències i totes 
les oportunitats que s’ofereixen des del nostre Ateneu així com, en particu-
lar, la programació d’activitats i crònica de les mateixes”.  
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3.4. TERTÚLIES

S’ha mantingut la mateixa estructura de funcionament de les tertúlies i el 
seu dia de fer-se (els dimarts). Els ponents convidats i els temes tractats han 
estat els següents:

•	 Luis Navas, metge: La grip A (13-10-2009)
•	 Juan Luis Hernández Gomila, professor de l’IES Joan Ramis i Ramis: 

Els reptes de l’educació d’avui (20-10-2009)
•	 Mns. Salvador Giménez Valls, Bisbe de Menorca: Presencia pública 

de l’Església (27-10-2009)
•	 Alberto Saborido, advocat: Divorci i separacions (03-11-2009)
•	 Josep Borràs, regidor de Política Social de l’Ajuntament de Maó: La 

vessant del treball social dins l’Ajuntament (10-11-2009)
•	 Nicolás Bordoy, president de Foment del Turisme: Present i futur del 

turisme a Menorca (17-11-2009)
•	 Toni Moll Marqués, secretari general d’Unió de Pagesos: Situació del 

camp a Menorca (24-11-2009)
•	 Josep M. Foguet Coll, president insular del GOB: Situació mediam-

biental i reptes de futur (01-12-2009)
•	 Lluís Casals, president de l’Associació de Productors de Vins de Menor-

ca: Present i futur del vi a Menorca (15-12-2009)
•	 Rafael Le-Senne, cap de la Policia Local de Maó: Seguretat ciutada-

na (12-01-2010)
•	 Luis Alejandre Sintes, president de la Associació d’Amics de l’Illa de 

l’Hospital: El Foro Menorca Illa del Rei (19-01-2010)
•	 Andrés Martínez-Jover, odontòleg: Odontologia en pacients mè-

dicament compromesos (26-01-2010)
•	 Vicenç Tur, batlle de Maó: Transformació de la ciutat (02-02-2010)
•	 Marc Florit i Antònia Florit, membres dels Equips de la Mare de Déu 

i secretaris del Secretariat Diocesà per la Família: Secretariat per la 
Família (09-02-2010)

•	 Pedro J. Bosch, oftalmòleg i escriptor: Oftalmologia del segle XXI 
(16-02-2010)

•	 Lázaro Criado, Conseller de Turisme: El turisme, una indústria efer-
vescent (23-02-2010)

•	 Begoña Tomás, coordinadora de Comerç Just: Comerç Just (02-03-
2010)
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•	 Pere Alzina Seguí, pedagog: Els reptes de l’educació al segle XXI 
(09-03-2010)

•	 Javier Tejero, Director Insular de l’Administració General de l’Estat a 
Menorca: El centre penitenciari de Maó (16-03-2010)

•	 Pau Seguí, secretari general de PIME Menorca: L’economia actual a 
Menorca (23-03-2010)

•	 Mª. Paz Seguí, farmacèutica: Estètica i neteja de la nostra ciutat 
(06-04-2010)

•	 Xavi Llopis i Jeroni Comella, caps de l’agrupament Escolta de Maó: 
Escoltes de Maó, avui (13-04-2010)

•	 Antoni Gómez Arbona, metge i gerent de l’Àrea de Salut de Menorca: 
La manca de metges especialistes, un problema global (20-04-2010)

•	 Gari Petrus, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó: Man-
teniment de Maó (27-04-2010)

•	 Tema lliure (04-05-10)
•	 Marc Pons, president del Consell Insular: Reptes de futur a Menorca 

(11-05-2010)
•	 Keldsang Paglam, monja budista: Ment feliç, vida feliç (18-05-2010)
•	 Isabel Petrus i Juan Torres, professionals del sector immobiliari: La 

situació actual de la vivenda (25-05-2010)

3.5. GRUPS DE LECTURA 

TEMPS DE LECTURA

Margarita Ballester, Vocal de Literatura del la Junta Directiva, ha con-
tinuat liderant aquest Grup de Lectura. Durant el present curs s’han llegit i 
estudiat les següents obres: 

- Quadern gris,  de Josep Pla (19-10-2009)
- Antologia poètica, de José Luis Borges (09-11-2009)
- Les tombes blanques, contes de la Mediterrània, de Susan-

na Rafart (14-12-2009)
- Mentre visqui un sol poeta, antologia poètica d’Aleksandr S. 

Pushkin , tria i versió de Jaume Creus (11-01-1010)
- Lluvia roja, de Cees Nooteboom (08-02-2010)
- Aquí, de Wislawa Szymborska (08-03-2010)
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- El cant de l’alosa, de Pau Faner (19-04-2010)
- Cartes a un jove poeta, de R. M. Rilke (10-05-2010)
- Última sessió del curs: lectures proposades pels participants del 

grup (14-06-2010).

TALLER DE LECTURA JOVE

Aquest curs s’ha ampliat el grup de lectura existent amb una nova propos-
ta dirigida als joves, amb el desig d’encaminar de manera més específica els 
seus  interessos literaris. Aquest nou Grup de Lectura ha estat coordinat per 
l’escriptora Carme Cloquells i s’ha reunit un cop al mes. Amb la intenció 
d’organitzar les trobades del grup i les possibles lectures, es va convocar una 
reunió prèvia el dia 21 d’octubre. Les obres llegides i estudiades han estat 
les següents:

- El cor revelador, d’Edgar Allan Poe i Les estàtues de marbre, 
d’Edith Nesbit (20-11-2009)

- El mortal inmortal i un fragment de la novel·la Frankenstein, 
ambdós de Mary W. Shelley (11-12-2009)

- El Hobbit, de J.R. Tolkien (22-01-2010)
- La mecánica del corazón, de Mathias Malzieu (19-02-2010)
- El fred modifica la trajectòria dels peixos, de Pierre Szalo-

wski (19-03-2010)
- La casa del propósito especial, de John Boyne o els relats La 

tristeza i Poquita cosa, d’Anton Txèjov (16-04-2010)
- Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll (14-05-

2010)

3.6. PREMIS

XXXIX SALÓ DE PRIMAVERA.
PREMI “GUILLERMO DE OLIVES PONS” 2010

L’Ateneu convocà en el present curs el XXXIX Saló de Primavera. Premi de 
Pintura “Guillermo de Olives Pons”, del qual  la família De Olives Olivares és 
la patrocinadora. S’establí un únic Premi (Medalla d’Or) dotat amb 5.000€.
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El termini de presentació de les obres finalitzà el dia 7 de juny. Es van 
presentar a concurs 60 quadres. L’obra guanyadora va ser un collage acrílic 
amb arena, de gran format, titulat “S’Horabaixa”, de la pintora Pilar Perdices 
Sintes. Es concediren també dos mencions honorífiques a les obres “sense 
títol”, de Carles Moll i “Sinergia I”, de Yolanda Martín.

L’acte de donar a coneixer el veredicte del Jurat tingué lloc el dia 11 de 
juny i es va cloure amb l’audició lírica de la soprano Maria Josep Sosa i del 
tenor Josep Carreras amb Mari Quintana al piano.

L’obra premiada, juntament amb les que van rebre les mencions honorífi-
ques i 19 més seleccionades pel Jurat de entre les participants, van quedar 
exposades a la Sala d’Actes fins el dia 30 de juny.

PREMI ATENEU GENT JOVE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 2010

L’Ateneu va decidir promoure, des de la Vocalia de Ciència i Tecnologia, 
l’interès i la vocació científica i tècnica del jovent de Menorca, en especial 
entre els alumnes de batxillerat dels Instituts illencs. Tal objectíu va interessar 
també al IES Pasqual Calbó i, en conseqüència, s’acordà fer conjuntament 
una experiència pilot consistent en la creació d’un “Premi Ateneu Gent Jove 
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de Ciència i Tecnologia” que es concediria mitjançant un concurs entre els 
estudiants de batxillerat del dit Institut. Aquesta experiència pilot hauria de 
servir per a estudiar i valorar la futura convocatòria d’aquest Premi per a tots 
els Instituts de l’Illa.

Fou convocat per tant el Premi dirigint-lo als alumnes de segon de batxi-
llerat de l’IES Pasqual Calbó. El termini de presentació es va fixar fins el 15 
de maig i el premi, unitari, consistiria en un viatge a Barcelona per a dos 
persones.

Les guanyadores van ser Gabriela Lira i Aitana Sabater amb un treball so-
bre el port de Fornells.

3.7. EL DOCUMENTAL DEL MES

El Documental del Mes és una iniciativa de la productora Paral·lel 40, 
nascuda l’any 2004 en el marc del projecte europeu CinemaNet Europa, 
i té com a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d’es-
pectadors possible i incrementar la presència del documental europeu a les 
pantalles cinematogràfiques. Les projeccions al nostre Ateneu, que es fan 
a la Sala d’Actes, en versió original i subtitulada en català, son fruit d’un 
conveni de col·laboració de la nostre entitat amb la Direcció General de 
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Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les 
Illes Balears.  Al llarg del curs acadèmic 2009 – 2010, s’han projectat els 
següents documentals:

•	 Receptes per al desastre. Finlàndia (2008). Direcció: John Webster 
(05-10-2009)

•	 El caçador de dictadors. Països Baixos (2007). Direcció: Klaartje Qui-
rijns (19-10-2009)

•	 Hold me tight, let me go. Regne Unit (2007). Direcció: Kim Longinotto 
(09-11-2009)

•	 Celebration of flight. Alemanya (2007). Direcció: Lara Juliette Sanders 
(16-11-2009)

•	 The Swenkas. Dinamarca (2004). Direcció: Jeppe Ronde (23-11-2009)
•	 Buddha’s lost children. Països Baixos (2006). Direcció: Mark Verker 

(21-12-2009)
•	 Pensioners INC. Alemanya (2008). Direcció: Bertram Verhaag (25-01-

2010)
•	 China Blue. USA (2005). Direcció: Mixa X. Peled (15-02-2010)
•	 Cooking history. Àustria, República Txeca, Eslovàquia (2009). Direcció: 

Peter Kerekes (22-03-2010)
•	 Burma VJ 3/5. Dinamarca (2008). Direcció: Anders Ostergaard  (19-

04-2010)
•	 The Queen and I. Suècia (2008). Direcció: Nahid Perssonn Sarvestani 

(24-05-2010)
•	 Lomax, the songhunter. Països Baixos (2004). Direcció: Rogier Kap-

pers (21-06-2010)

3.8. AULES

3.8.1. MÚSICA

Al voltant de 90 alumnes han assistit a les classes de música.

Coordinadora de l’Aula: Lola Mir, Vocal de Música de la Junta Directiva.
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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 i Ulyana Popovich-Lemerck
•	 Flauta de bec i flauta travessera:  Iris Taltavull
•	 Violí: Fèlix Ferrer
•	 Guitarra: Curro González
•	 Violoncel: Pau Cardona Mir

Degut al mal estat en que es trobava el piano que s’utilitzava per a les 
classes individuals, es va comprar un Yamaha vertical negre.

Audicions

Alumnes de flauta i piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (16-12-2009)
Alumnes de corda i piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (17-12-209)
Alumnes de piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (23-03-2010)
Alumnes de flauta i piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (24-03-2010)
Alumnes de corda i piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (25-03-2010)
Alumnes de flauta i piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (02-06-2010)
Alumnes de corda i piano: Saló d’Actes de l’Ateneu (03-06-2010)

Concerts

Alumnes de les classes col·lectives: Saló d’Actes de la Salle de Maó (19-
12-2009)

Concert pedagògic de professors: Saló d’Actes de l’Ateneu (24-05-
2010)

Alumnes de les classes col·lectives: Saló d’Actes de la Salle de Maó (05-
06-2010)
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3.8.2. DIBUIX I PINTURA

Professora:  Cristina Oñate 

Aquest curs la matrícula total d’alumnes ha sigut de 60: 25 alumnes me-
nors de 7 anys, i 25 més d’entre 7 i 18 anys i 10 alumnes adults.

Adults

Cada dimecres, sessions de dibuix al natural amb model
Classes nocturnes (19,30 a 21 h.) els dilluns i dimecres

Infantil i Juvenil

Classes de dibuix i pintura
Exposició de final de curs de les obres realitzades pels alumnes 4 a 18 

anys de dibuix i pintura, al Saló d’Actes de l’Ateneu (18 al 25 de maig de 
2010).

3.8.3. FOTOGRAFIA DIGITAL

Han continuat les classes de Fotografia Digital de la mà del Sr. José Fran-
cisco Quadrado, Vocal de la Junta Directiva, amb un grup avantatjat de 12 
alumnes.   

VII Exposició fotogràfica amb un total de 31 obres. Saló d’Actes de 
l’Ateneu (18 desembre 2009 - 09 gener 2010).

3.8.4. IDIOMES

Les classes de francès s’han mantingut durant aquest curs, essent imparti-
des, com en cursos anteriors, per la professora Monique Pascual.
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3.8.5. ESCACS

Amb el patrocini del Consell Insular de Menorca s’ha realitzat el programa  
“Escacs per a tothom”, adreçat a tots els joves interessats en conèixer el 
món dels escacs. Les sessions ha tingut lloc els dijous, de 18,30 h. a 21 h., 
dels mesos de gener a juny, ambdós inclosos.

3.9. BIBLIOTECA

La biblioteca ha iniciat un servei de préstec pels socis de l’Ateneu. En 
un primer moment, aquest servei inclou una relació de 195 obres de narra-
tiva estrangera, que serà ampliada, en un futur immediat, a altres seccions 
bibliogràfiques.
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4. REvISTA dE mENoRCA

Aquest curs s’ha publicat el volum 90 (I) de la “Revista de Menorca”  cor-
responent a gener - juny de 2007. Es manté l’estructura en dos volums per 
tom, encara que es concentren les temàtiques i en el volum ara publicat es 
recullen treballs de caire humanístic. El seu contingut és el següent:

Presentació del President

Seminari “Menorca en época romana y su contextualización
en el Mediterráneo Occidental”
•	 Lluís Plantalamor Massanet

Les Balears i la Mediterrània dels inicis a la protohistòria
•	 Carmen Aranegui Gascó

El mar latino visto desde nuestras costas (s. II – I a. C.)
•	 Margarita Orfila Pons

Circunstancias y consecuencias de la intervención militar de 
Quito Cecilio Metelo sobre las Baleares (123 a. C. – 121 a. C.)

•	 Cristina Rita Larrucea
Menorca romana, les fonts escrites i la documentació arqueo-
lògica

•	 Octavi Pons Machado
Els moviments marítims a la Menorca de l’època clàssica

Recerca
•	 Josep Maria Fullola Pericot, M. Àngels Petit Mendizábal,

Victor Manuel Guerrero Ayuso, Manel A. Calvo Trías,
Assumpció Malgosa Morera
Los hallazgos de la cova des Pas de Ferreries

•	 Catalina Mas Florit, Miguel Ángel Cau Ontiveros,
Josep Maria Gurt Esparraguera, Margarita Sales Juaneda
El poblamiento rural de Menorca durante la Antigüedad tardía: 
primera aproximación

•	 Juan Nadal Cañellas
El typarion paleocristiano de la basílica de Son Bou en Menorca
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5. II foRo mENoRCA IllA dEl REI

El nostre Ateneu i el diari Menorca (Grup Editorial Menorca ), amb la col-
laboració de la Associació d’Amics de l’Illa de l’Hospital i amb el suport eco-
nòmic de la Fundació “la Caixa”, han organitzat, per segona vegada, aquest 
fòrum, amb una estructura similar a la de l’any passat i que tingué lloc al 
mateix emplaçament de l’Illa de l’Hospital.  Aquest any els ponents han estat 
cinc destacats professionals del mon de l’empresa, la comunicació i l’univer-
sitat que no són menorquins però que, des de fa molts d’anys, son assidus 
estiuejants a la nostra illa, en concret:

•	 Miguel Aguiló, enginyer de camins i economista, ha estat president del 
Canal de Isabel II, de Astilleros Españoles i de Iberia, es catedràtic de la 
Universitat Politècnica de Madrid.

•	 Joaquim Molins, enginyer industrial i empresari, fou apoderat general 
de l’empresa Aucona a l’àrea del Mediterrani i conseller de Jazztel, tin-
gué activitats destacades en política.

•	 Carlos Sebastián, economista, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la 
Universitat Complutense de Madrid, fou Director General de Planifica-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda i actualment es conseller 
del Grup Abengoa.

•	 Jaime Mairata, llicenciat en Dret i en Ciències Políticas i Econòmiques, 
profesor de Dret Mercantil a la Universitat Rey Juan Carlos, de Madrid, 
consultor de Allen&Overy.

•	 Iñaki Gabilondo, periodista, destacat per la seva intervenció en pro-
grames de radio i de televisió com “Hoy por hoy” de la Cadena SER, 
“Noticias Cuatro” de esta cadena televisiva i “Hoy” de CNN+.

•	 Pedro J. Bosch, escriptor i articulista (a més de expresident de l’Ate-
neu), actuà de moderador de les intervencions del ponents i del debat 
general posterior.

La temàtica del fòrum respongué al títol general de “Menorca 2010, forta-
leses i debilitats”. “Para reflexionar i opinar sobre esta cuestión de candente 
actualidad” segons paraules del Sr. Francesc Tutzó a un article publicat al 
diari “Menorca” el día 5 d’agost.
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Els assistents, segons el diari Menorca a la seva edició del dia 13 d’agost, 
foren casi tres-cents. Tant per aquesta importat assistència com per la qua-
litat de les ponències i de les intervencions en el debat final, cal qualificar 
de molt exitosa la realització d’aquest fòrum, les conclusions del qual les va 
resumir molt bé el diari “Menorca” a la seva edició del dia 13 d’agost:  “In-
definición y burocracia son los lastres de la economía insular”. “El debate del 
II Foro Illa del Rei concluye con una llamada a la simplificación administrativa 
y a la seguridad jurídica y un mensaje a la sociedad para que resuelva sus 
contradicciones en el turismo”. “Los participantes en el II Foro Illa del Rei 
invitaron ayer a la sociedad insular a definir con mayor claridad su modelo de 
desarrollo, a mejorar en la calidad de sus servicios y a flexibilizar los trámites 
i requisitos burocráticos”.
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6. CINE Club

A continuació es relacionen les 35 pel·lícules projectades a les sales de 
cine Ocimax de Maó,  els dimecres i dijous a les 20’30h. i a les 22’30h.

•	 Aliento. República de Corea (2008). Direcció: Kim Ki-Duk (16/17-09- 
2009)

•	 Vals con Bashir. Israel, França i Alemanya (2008). Direcció: Ari Folman 
(23/24-09-2009)

•	 La vida secreta de las abejas. USA (2008). Direcció: Gina Price-Byt-
hewood (30-09/1-10-2009)

•	 Dejame entrar. Suècia (2008 ). Direcció: Tomas Alfredson (7/8-10-
2009)

•	 Despedidas. Japó (2008). Direcció: Yôjirô Takita (14/15-10-2009)
•	 El primer dia del resto de tu vida. França (2008). Direcció: Remy 

Bezaçon (21/22-10-2009)
•	 Tres monos. Turquia (2008). Direcció: Nuri Bilge Ceylan (28/29-10-

2009)
•	 Retorno a Hansala. Espanya (2008). Direcció: Chus Gutiérrez (4/5-11-

2009)
•	 Frozen River. USA (2008). Direcció: Courtney Hunt (11/12-11-2009)
•	 La vergüenza. Espanya (2009). Direcció: David Planell (18/19-11-2009)
•	 El frasco. Argentina, Espanya (2008). Direcció: Alberto Lecchi (25/26-

11-2009)
•	 Paranoid Park. USA, França (2007). Direcció: Gus Van Sant (2/3-12-

2009)
•	 Good. Alemanya, Regne Unit (2008). Direcció: Vicente Amorin (9/10-

12-2009)
•	 Un cuento de Navidad. França (2008). Direcció: Arnaud Desplechin 

(16/17-12-2009)
•	 25 kilates. Espanya (2008). Direcció: Patxi Azmecua (13/14-01-2010)
•	 Gordos. Espanya (2009). Direcció: Daniel Sánchez (20/21-01-2010)
•	 Gigante. Alemanya, Argentina, Holanda, Uruguai (2009). Direcció: 

Adrián Biniez (27/28-01-2010)
•	 Al otro lado. USA i Regne Unit (2009). Direcció: Sam Mendes (3/4-02-

2010)
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•	 La ventana. Espanya i Argentina (2008). Direcció: Carlos Sorin (10/11-
02-2010)

•	 Int the loop. Regne Unit (2009). Direcció: Armando Iannucci (17/18-
02- 2010)

•	 Still Walking. Japó (2008). Direcció: Hirokazu Kore-eda (24/25-02-
2010)

•	 Los límites del control. USA i Japó (2009). Direcció: Jim Jarmusch (3/4-
03-2010)

•	 Génova. Regne Unit (2008). Direcció: Michael Winterbottom (10/11-
03-2010)

•	 El solista. USA i Regne Unit (2009). Direcció: Joe Wright (17/18-03-
2010)

•	 500 días juntos. USA (2009). Direcció: Marc Webb (24/25-03-2010)
•	 Chéri. Regne Unit, Alemanya i França (2009). Direcció: Stephen Fears 

(7/8-04-2010)
•	 Let’s get lost. USA (1988). Direcció: Bruce Weber (14/15-04-2010)
•	 Amerrika. USA, Canadà i Kuwait (2009). Direcció: Cherien Dabis 

(21/22-04-2010)
•	 La cinta blanca. Alemanya, Àustria, França i Itàlia (2009). Direcció: Mic-

hael Haneke (28/29-04-2010)
•	 Teatro. USA, Argentina i Espanya (2009). Direcció: Francis Ford Coppola 

(5/6-05-2010)
•	 Tres días con la familia. Espanya (2009). Direcció: Mar Coll (12/13-

05-2010)
•	 Ricky. França (2009). Direcció: François Ozon (19/20-05-2010)
•	 La isla interior. Espanya (2009). Direcció: Dunia Ayuso i Félix Sabroso 

(26/27-05-2010)
•	 Corazón rebelde. USA (2009). Direcció: Scott Cooper (2/3-06-2010)
•	 Honeymoons. Serbia, Albania (2009). Direcció: Goran Paskaljevic 

(9/10-06-2010).
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7. gRuP fIlhARmòNIC

El Grup Filharmònic ha ofert els següents concerts:

•	 Número 1079. A la primera part del concert van actuar Andriy Lemeck, 
flauta i Ulyana Popovich, piano, interpretant obres d’E. Bozza i G. Fauré. 
A la segona part, Begoña Canet i Ulyana Popovich van oferir el concert 
per a violí i orquestra op. 64 en mi menor de F. Mendelssohn. Saló d’Ac-
tes de l’Ateneu (07-09-2009).

•	 Números 1080, 1081, 1082, 1083. Col·laboració de membres de l’or-
questra del Grup Filharmònic per a la formació de l’orquestra de l’Orfeó. 
Posada en escena de la sarsuela “El duo de la Africana” de M.F. Caba-
llero (05, 06, 08-12-2009).

•	 Número 1084. Concert de lieder i piano amb l’actuació de la mezzo-
soprano Nina Borrás, acompanyada al piano per Lola Mir. Interpretaren 
obres de Mozart, Haendel, Beethoven, Schubert, Brahms i Gluck. A la 
segona part, actuació de la Coral Femenina amb temes de Mozart, J. 
del Encina, Schumann, Mendelssohn, populars espanyoles i una cançó 
espiritual negre.  (06-03-2010).

•	 Número 1085. Concert del Grup Filharmònic amb la col·laboració 
d’alumnes de l’Aula de Música de l’Ateneu, del Conservatori de Menor-
ca i de l’Escola Municipal de Música de Ciutadella, sota la direcció de 
Lola Mir. Es van interpretar peces per a petites agrupacions o solistes i, 
a la segona part, obres de Purcell, Svendsen i Genstzmer i dos arranja-
ments de Michele i Hey Jude de Lennon-McCartney (13-03-2010).

•	 Número 1086. “Les set últimes paraules de Crist a la Creu”, (versió 
per a orquestra de corda), de Haydn. Dirigits per Lola Mir, més de trenta 
músics van composar l’orquestra (02-04-2010). 

•	 Número 1087. Concert de cambra d’Álvaro i Pau Cardona Mir, violon-
cels. Interpreten obres de Gabrieli, Vivaldi, Haydn i Popper. Saló d’Actes 
de l’Ateneu (24-05-2010).

•	 Número 1088. Concert, a benefici de l’associació “Amics de l’Illa del 
Rei”, de la Coral Femenina de Cambra sota la direcció i acompanyament 
al piano de Lola Mir. Es van interpretar obres de Beethoven, Mozart, 
Mendelssohn, Joan Baez i cançons populars. Sant Antoni – The Golden 
Farm (18-07-10).
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•	 Número 1089. Concert de la Coral Femenina de l’Ateneu de Maó jun-
tament amb una lectura poètica amb Núria Feliu, organitzat pel Casal 
Català. Can Victori (25-09-10)

El Grup va celebrar la seva Assemblea General Ordinària al Saló d’Actes 
de l’Ateneu, on es van donar a conèixer la memòria d’activitats i l’estat de 
comptes de l’exercici 2009 i es va presentar la proposta d’activitats a desen-
volupar l’any 2010 (14-12-2009).

El Grup s’ha reunit tots els diumenges a les 19.30 h. per a “fer música”.
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8. gRuP fIlATèlIC I NumISmàTIC

Reunió dominical dels membres del grup amb participació de col-
leccionistes, filatèlics i numismàtics ( setembre 2009 a juny 2010).

XXVII Exposició Fil·latèlica dedicada a l’any Albertí. Amb motiu de la 
inauguració de l’exposició es va presentar el segell del 75è aniversari dels 
gegants de Maó. La inauguració i presentació van tenir lloc al Claustre del 
Carme. (09 a 11 octubre 2009).

Ludoteca filatèlica. L’objectiu era promoure l’afecció al col·leccionisme 
de segells entre els més joves. L’activitat va estar adreçada a nens entre 9 i 
12 anys i guiada per Agustín Sainz Romero, monitor nacional de filatèlia (28 
a 30 desembre 2009).
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9. ACTIvITATS ExTERNES

9.1. CONFERÈNCIES ORGANITZADES PER LA FILIAL DE MENORCA DE 
L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA 
I BALEARS (ACMCB)

•	 Tew Bunnag, Professor de Tai-Chi: Aproximació a la mort (24-09-
2009)

•	 Luis Alejandre Sintes, General d’Exèrcit: El Hospital Naval de la Isla 
del Rey (1711-1964) (15-10-2009).

9.2. ALTRES CONFERÈNCIES 

•	 Marta Povo: Lectura i harmonització energètica del teu espai vi-
tal. Acte organitzat per Benbé S.L.U. (24-10-2009).

•	 Fina Salord i Gaspar Valero: Paisatges literaris de Menorca. Acte 
organitzat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de 
les Illes Balears (11-11-09).

•	 Laura Bonilla, llicenciada en Ciències Polítiques: Colombia, 40 
años de guerra contra la población civil. Organitzat per Amnistía 
Internacional amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans 
(11-12-09).

•	 Benjamí Bastida, professor de Política Econòmica de la Universitat de 
Barcelona: Crisi global i banca ètica com a possible alternativa. 
Acte organitzat per Colonya Caixa Pollença amb motiu del seu 10è ani-
versari de l’estalvi ètic (05-02-2010).

•	 Nora Carunchio, psicòloga: Apuntes sobre la felicidad (13-05-2010).

9.3. PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES 

•	 Presentació del projecte d’espectacle “Florida, Florida!!!”, a càrrec 
del seu autor Ramón Cavaller, escenògraf  (26-11-2009).

•	 Presentació del llibre “Educar per a la igualtat. Estudi sobre la per-
cepció de les desigualtats entre l’alumnat de Menorca”, a càrrec 
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de Zeus Villalonga, Cati Sintes i Marga Campins. Organitzat pel Mo-
viment de Renovació Pedagògica de Menorca (19-02-2010).

•	 Taula rodona organitzada per l’Associació Democràtica d’Afectats 
pel Càncer de Menorca, amb la participació de Josepa Pérez, psi-
còloga, Miquel Sintes, terapeuta, Jordi Capdevila, acupuntor i Pilar 
Juaneda: Pensaments i emocions per curar o prevenir el càncer. 
(27-02-2010).

•	 Sessió informativa de l’Institut Químic de Sarrià (18-03-2010). 
•	 Documental + col·loqui: “To shoot an elephant”, documental del 

bombardeig de Gaza. Acte organitzat per Amnistia Internacional (19-
03-2010).

•	 Col·loqui d’Eva Cardona Pons, Ricard Cots Torrelles i Agustí Mer-
cadal López, biòloga, enginyer agrònom i veterinari, respectivament: 
De la terra al plat, efectes del nostre consum al món. Campanya 
contra la fam. Organitzat per Mans Unides. (08-04-2010).

•	 Taula rodona, amb la participació de Joan F. López Casasnovas, Mi-
quel Àngel Limón, Eduard Blanes i Gabriel Olivar: A propòsit de 
Brundibár: sobreviure a un camp d’extermini. Acte organitzat per 
l’Ajuntament de Maó (15-05-2010).     
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10. juNTA dIRECTIvA

El dia 9 de juliol de 2010 es celebrà Assemblea General Ordinària de Socis.  
No assistí el President Sr. José Antonio Fayas Janer per raons de salut.

Es va donar lectura a la Memòria d’Activitats del Curs Acadèmic proppas-
sat i al corresponent Estat de Comptes.

Per altre banda i d’acord amb el que disposen els Estatuts del nostre Ate-
neu corresponia la renovació de càrrecs de la Junta Directiva i així estava pre-
vist a l’Ordre del Dia de l’Assemblea. Però no es va presentar cap candidatura 
i s’acordà que fos convocada una nova Assemblea el proper mes d’octubre 
per tal de insistir en aquest punt de la reglamentària renovació dels càrrecs 
de la Junta Directiva.

Es convocà una Assemblea General de Socis que es va celebrar el dia 14 
d’octubre de 2010, a la qual fou aprovada, per unanimitat dels assistents, 
la proposta que s’hi va presentar i la nova Junta Directiva, pel bienni 2010-
2012, quedà constituïda de la manera següent:

President: José Antonio Fayas Janer 
Vicepresidenta 1a: Margarita Orfila Pons
Vicepresident 2on: José Fco. Quadrado Quintana 
Secretària 1a: Margarita Orfila Pons 
Secretària 2a: Marta Marco Barber
Comptador 1er: José Luis Sastre Gardés
Comptador 2 on: José Fco. Quadrado Quintana
Bibliotecari 1er: Antonio-Luis Casasnovas Tudurí
Bibliotecària 2a: Cristina Planella Alfonso
Conservadors del Museu:  Llorenç Pons Madrid i
 Carlos Beguiristain DeVos
Vocalies:

Adjunta a Presidència: Rafael Andreu Güell
Belles Arts: Josep Bagur Corominas
Ciència i Tecnologia: Lluís Hernández Soler
Història: Mª José Hernández Ravanals
Investigació: José Miguel Vidal Hernández
Joventut: Imma Vinent Cabra
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Literatura: Margarita Ballester Figueras
Música: Lola Mir Ortiz
Revista de Menorca: Antonio-Luis Casasnovas Tudurí 
Tertúlies: Rafael Ayala Jiménez i
 Antoni Olives Camps

Cineclub: César I. Rodríguez Merchán
Grup Filharmònic: Lola Mir Ortiz
Grup Filatèlic i Numismàtic: José Ametller Pons







amb el suport de:


