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1. PRESENTACIÓ

El Curs Acadèmic 2010-2011 s’inicià oficialment amb l’Acte de la seva 
obertura. La lliçó inaugural fou pronunciada pel Sr. Carlos Sebastián 
Gascón, catedràtic d’Anàlisi Econòmica a la Universitat Complutense de 
Madrid i conseller del Grupo Abengoa, sota el títol “La economía es-
pañola en la encrucijada”. Fou una magnífica lliçó exposada amb gran 
claredat i amb un contingut molt interessant. Al cos de la present Me-
mòria s’inclou un resum de dit contingut redactat pel Vocal de la Junta 
Directiva Sr. Lluís Hernández Soler.

Al llarg del Curs s’ha mantingut el grau d’activitat ateneística que està 
caracteritzant els darrers anys de la nostra institució. Al llarg de les pàgi-
nes de la present memòria es recullen, de forma resumida, les dades més 
destacables d’aquesta activitat que, en el seu conjunt, ofereix les següents 
xifres: 37 conferències (29 d’organització pròpia –incloses les correspo-
nents a cursos– i 8 en règim de cessió de sala a altres entitats), 10 presen-
tacions de llibres, 28 tertúlies, 48 projeccions cinematogràfiques (36 de 
Cineclub en una de les sales d’Ocimax i 12 documentals en el saló d’actes 
de la nostra seu social), 17 sessions dels Grups de Lectura, 10 exposicions 
de diversos materials (documents, dibuix, pintura, gravat i fotografia), 1 
exposició més un taller i un concurs escolar organitzats pel grup Filatèlic 
i Numismàtic i 6 concerts del Grup Filharmònic. Paral·lelament a tot això, 
les activitats de les Aules de Música, Dibuix, Pintura, Idiomes, Fotografia 
digital i Escacs. Cal afegir la publicació del tom 90 (II) de la Revista de Me-
norca i la del primer títol de la nova col·lecció “Monografies de l’Ateneu” 
i destacar també la presentació de la maqueta del catàleg de l’exposició 
que tindrà lloc l’any 2012 amb motiu del 50è aniversari de la primera 
convocatòria del Saló de Primavera. En definitiva, una important labor 
de dinamització cultural que el nostre veterà Ateneu, als seus 105 anys 
d’edat, realitza amb jovial intensitat mantenint en tota la seva vigència 
l’impuls inicial dels seus fundadors.

Al presentar, amb aquestes línies, l’edició de la present Memòria d’Ac-
tivitats, vull manifestar el meu agraïment als membres de la Junta Di-
rectiva que m’honora presidir pel seu esforç i col·laboració. I, de forma 
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molt especial, vull deixar constància del meu reconeixement als socis de la 
nostra entitat pel seu decidit recolzament en aquests moments d’incerte-
ses econòmiques, que no d’esperit ateneista com ho ha evidenciat el seu 
ferm consens en l’actualització de quotes aprovada en l’Assemblea Gene-
ral realitzada el dia 5 de maig. I el meu major reconeixement així mateix 
als qui, precisament en aquestes circumstàncies, han sol·licitat la seva alta 
com a nous socis, mostrant amb això la seva voluntat de contribuir que el 
nostre Ateneu es mantingui en el lloc i amb els ideals que , des de la seva 
fundació, l’han distingit. Vull agrair finalment els ajuts econòmics rebuts 
del Ministeri d’Educació, del Consell Insular de Menorca, de l’Ajuntament 
de Maó i de l’Obra Social de “la Caixa”, així com de diverses empreses i 
particulars. Amb el concurs dels uns i els altres continuarem “fent” Ate-
neu en profit de la cultura dels nostres conciutadans.

Maó, octubre de 2011.

José Antonio Fayas Janer

President 
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1. PRESENTACIÓN

El Curso Académico 2010-2011 se inició oficialmente con el Acto de su 
Apertura. La lección inaugural fué pronunciada por D. Carlos Sebastián 
Gascón, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Consejero del Grupo Abengoa, bajo el título “La eco-
nomía española en la encrucijada”. Fué una magnífica lección, expuesta 
con gran claridad y con un contenido muy interesante. En el cuerpo de 
la presente Memoria se incluye un resumen de dicho contenido realizado 
por el Vocal de la Junta Directiva D. Luis Hernández Soler.

A lo largo del Curso se ha mantenido el grado de actividad ateneística 
que está caracterizando los últimos años de nuestra institución.  A lo largo 
de las páginas de la presente Memoria se recogen, de forma resumida, los 
datos más destacables de dicha actividad que, en su conjunto, ofrece las 
siguientes cifras: 37 conferencias (29 de organización propia y 8 en régi-
men de cesión de sala a otras entidades), 10 presentaciones de libros, 28 
tertulias, 48 proyecciones cinematográficas (36 de Cineclub en una de las 
salas de Ocimax y 12 documentales en el salón de actos de nuestra sede 
social), 17 sesiones de los Grupos de Lectura, 10 exposiciones de diversos 
materiales (documentos, dibujo, pintura, grabado y fotografía), 1 exposi-
ción más un taller y  un concurso escolar organizados por el Grupo Filaté-
lico y Numismático y 6 conciertos del Grupo Filarmónico. Paralelamente a 
todo ello, las actividades de las Aulas de Música, Dibujo, Pintura, Idiomas, 
Fotografía digital y Ajedrez. Hay que añadir la publicación del tomo 90 (II) 
de la Revista de Menorca y la del primer título de la nueva colección de 
“Monografías del Ateneo” y también destacar la presentación de la ma-
queta del catálogo de la exposición que se realizará el año 2012 con mo-
tivo del 50 aniversario de la primera convocatoria del Salón de Primavera. 
En definitiva, una importante labor de dinamización cultural que nuestro 
veterano Ateneo, a sus 105 años de edad, realiza con jovial intensidad 
manteniendo en toda su vigencia el impulso inicial de sus fundadores.

Al presentar, con estas líneas, la edición de la presente Memoria de Ac-
tividades, quiero manifestar mi agradecimiento a los miembros de la Junta 
Directiva que me honra presidir por su esfuerzo y colaboración.  Y, de 
forma muy especial, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a los 
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socios de nuestra entidad por su decidido apoyo en estos momentos de 
incertidumbres económicas, que no de espíritu ateneísta como lo ha evi-
denciado su firme consenso en la actualización de cuotas aprobada en la 
Asamblea General celebrada el día 5 de mayo. Y mi mayor reconocimiento 
asimismo a quienes, precisamente en estas circunstancias, han solicitado 
su alta como nuevos socios, mostrando con  ello su voluntad de contribuir 
a que nuestro Ateneo se mantenga en el lugar y con los ideales que, desde 
su fundación, le han distinguido. Quiero agradecer finalmente las ayudas 
económicas recibidas del Ministerio de Educación, del Consell Insular de 
Menorca, del Ajuntament de Maó y de la Obra Social de “la Caixa”, así 
como de varias empresas y particulares. Con el concurso de unos y otros 
continuaremos “haciendo” Ateneo en provecho de la cultura de nuestros 
conciudadanos.

Mahón, octubre de 2011
José Antonio Fayas Janer

Presidente
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2. obERTuRA dE CuRS

El dia 15 d’octubre, a la Sala d’Actes de la nostra seu social, es celebrà 
l’acte d’obertura del Curs Acadèmic 2010-2011. El Dr. Carlos Sebastián Gas-
cón, catedràtic d’Anàlisi Econòmica a la Universidad Complutense de Ma-
drid i conseller del Grupo Abengoa, pronuncià la conferència inaugural del 
Curs sota el  títol “La economía española en la encrucijada”. Cal destacar la 
presència al dit acte, entre d’altres assistents, dels consellers del Govern de 
les Illes Balears Sra. Joana Barceló i Sr. Albert Moragues, del director insular 
de l’Administració de l’Estat Sr. Javier Tejero, dels expresidents de l’Ateneu 
Sr. Bosch i Sr. Tutzó, de la ex-ministra d’Educació, Sra. Mercedes Cabrera, i 
de l’ex-vicepresident de la CNMV, Sr. Carlos Arenillas. El conseller de Cultura 
del Consell Insular, Sr. Joan-Lluís Torres i l’alcalde de Maó, Sr. Vicenç Tur, van 
acompanyar al president de l’Ateneu, Sr. José Antonio Fayas, i al conferen-
ciant a la taula presidencial.

Segueix, a continuació, un resum del contingut de la conferència del Sr. 
Carlos Sebastián.
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA ENCRUCIJADA

Profesor  D. Carlos Sebastián,
Catedrático de Análisis Económico 

de la Universidad Complutense de Madrid

El profesor Sebastián inició su conferencia destacando los enormes des- 
equilibrios generados en España por los gobiernos y la sociedad, el alto en-
deudamiento y una tasa de paro extremadamente elevada.

Aportando datos de The Economist, explicó el alto endeudamiento gene-
ralizado, especialmente en el sector empresarial y, en concreto, en el sector 
inmobiliario. Remarcó que el endeudamiento de las familias ocupa el quinto 
lugar en el ranking y el de las entidades financieras el sexto. Todo ello com-
plementado por una gestión irresponsable del sistema crediticio.

Una economía no puede funcionar sin un flujo adecuado del crédito, y 
éste ha quedado seriamente dañado, en una primera instancia, por los  pro-
blemas de liquidez del sistema bancario debido a la crisis financiera interna-
cional y enseguida por los problemas de insolvencia de una parte del sistema 
bancario español como consecuencia de su alto endeudamiento, del rápido 
aumento de la morosidad y de la insolvencia de empresas prestatarias.

En España se está dando un gran cambio demográfico, con un crecimiento 
acentuado del grupo de personas mayores de 65 años, cuyas prestaciones 
han de ser cubiertas por un número cada vez menor de cotizantes, lo que 
representa un déficit potencial a largo plazo.

La tasa de paro estructural fue ocultada por el boom constructor del sector 
inmobiliario. Nuestra diferencia con los países de la UE es de 8 puntos por-
centuales, en la tasa de paro. El paro nos afecta tanto en la vertiente social, 
como grave problema familiar, como en la disminución de aportaciones a la 
Seguridad Social.

Tenemos un grave problema de productividad en España. En relación con 
nuestros vecinos europeos, durante el auge 1997-2007 se ha convergido en 
renta per càpita pero se ha divergido en productividad, lo que resulta insos-
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tenible. El menor crecimiento de la productividad nos lleva inexorablemente 
a una pérdida de competitividad.

Mientras nuestros salarios crecen más que la media de la UE, nuestra pro-
ductividad disminuye un 5%. Esta situación ya no es posible resolverla con 
una devaluación monetaria, una vez integrados en la moneda única, el euro.  
Todo ello agravado por una mayor tasa de inflación, achacable a problemas 
estructurales, una negociación colectiva rígida y una evidente falta de pro-
ductividad.

Urge buscar un modelo para crecer equilibradamente: reducir el endeu-
damiento, conseguir una buena cobertura social y crear empleo.  Para ello, 
Carlos Sebastián dijo que había dos claves: mejorar la productividad y diver-
sificar la base de exportaciones de bienes y servicios. Se refirió seguidamente 
a la implantación de Nuevas Tecnología en España que, dijo, está atrasada 
en dos puntos respecto a la media de la UE (inversión en TIC’s), pero aseguró 
que ésta no era la causa última de la falta de productividad sino una expre-
sión del mismo tipo de problemas. La Formación es un factor relevante, pero 
aseguró  que faltan incentivos para incrementar la excelencia y la creatividad.

El nivel de nuestros ingenieros es excelente y el avance en la investigación 
básica ha sido muy bueno en los últimos años, no así el nivel de la investi-
gación aplicada. 

Respecto a la falta de incentivos se refirió al funcionamiento de los merca-
dos (servicios, bienes y trabajo) y al entramado institucional (Administración 
pública y Justicia), los valores y actitudes de los agentes económicos, la cali-
dad de la regulación (normativas muy cambiantes) y el grado de cumplimien-
to de normas y contratos.

El profesor Sebastián se preguntó el por qué del atraso institucional, para 
seguidamente referirse a las deficiencias en la seguridad jurídica (baja estabi-
lidad de las normas y poca transparencia), conductas irregulares (burocracia 
excesiva, poco control, baja transparencia y demasiados niveles en la Admi-
nistración Pública), rigidez en la regulación laboral (en la contratación, con-
venios y gestión de recursos humanos) y falta de competencia de mercado 
en servicios (situaciones de monopolio). 
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En cuanto a valores y actitudes, Carlos Sebastián recriminó la poca va-
loración social de empresarios y emprendedores. Señaló que a menudo se 
confunde la figura del empresario (vocación a largo plazo y objetivo de per-
manencia y de creación de riqueza) con la del hombre de negocios (objetivos 
a corto y enriquecimiento rápido). Se está consolidando, dijo, un modelo de 
triunfador social equivocado. En España, por desgracia, se prima la seguri-
dad laboral por encima  de la iniciativa y el desarrollo profesional.

En cuanto a las exportaciones, expresó la idea de vender cosas nuevas, se 
mostró esperanzado por el incremento de las exportaciones de servicios no 
turísticos, en contrapartida a la caída  en las exportaciones de bienes, por 
la pérdida de productividad, que los hace menos competitivos. Dió como 
solución el aumento de la productividad y la diversificación de bienes expor-
tables.

El profesor Sebastián finalizó con las siguientes conclusiones sobre la situa-
ción actual:

•	 Economía muy endeudada
•	 Envejecimiento de la población
•	 Baja productividad del sistema
•	 Limitada creación de empleo
•	 Afectación de la crisis (más intensa, con más problemas)

Y planteó como objetivos:

•	 Mejorar la productividad y darle un aumento sostenido
•	 Ampliar la base exportadora
•	 Ampliar el marco institucional
•	 Mejorar  la formación
•	 Intensificar I+D+i en el sector privado

Como corolario dijo que es fundamental acertar y  consensuar el diagnós-
tico, para aplicar las reformas adecuadas.

Urge ir despacio, sin dar saltos en el vacío. Hace falta debate social, que en 
la actualidad es muy pobre, cuando no inexistente.
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No marginar a la sociedad civil. Los medios de comunicación prefieren, a 
menudo, escuchar los eslóganes políticos.

Terminó con ironía refiriéndose a una frase de Oscar Wilde: Un optimista 
es un pesimista mal informado.
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3. ACTIvITATS PRòPIES

3.1. CONFERÈNCIES I CURSOS

3.1.1. CICLES DE CONFERÈNCIES

ECONOMIA

Cicle que s’inicià amb la conferència d’inauguració del curs acadèmic i es 
va dedicar a diversos aspectes de la situació actual:

•	 Carlos Sebastián Gascón, catedràtic d’Anàlisi Econòmica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, conseller del Grupo Abengoa:  La 
economía española en la encrucijada (15-10-2010).

•	 Joan Hernández Andreu, catedràtic d’Història Econòmica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid: Menorca ante la crisis económica 
(10-12-2010).

•	 Carlos Arenillas Lorente, economista, ex-vicepresident de la CNMV, 
president executiu d’Equilibra Investments S.A.: Crisis y reforma del 
sistema financiero (25-03-2011).

•	 José Mª. Ayala, llicenciat en Dret i diplomat per l’IESE, president de 
l’ICO: El ICO en la coyuntura actual. Perspectivas 2011 (14-04-
2011).

•	 Antoni Riera, catedràtic del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de les Illes Balears, director del Centre de Recerca Econòmi-
ca: Menorca cap a la transformació (03-06-2011).

MENORCA FRANCESA (1756-1763)

Cicle dedicat a l’època de la dominació francesa de Menorca i emmarcat en 
la commemoració del 250 aniversari de la fundació del poble de Sant Lluís.

•	 Isabel Moll Blanes, catedràtica d’Història Contemporània de la UIB: 
L’Illa de Menorca a la cruïlla europea i mediterrània del segle XVIII 
(21-01-2011).
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•	 José Luis Terrón Ponce, doctor en Història: El sitio francés de la 
Fortaleza de San Felipe en 1756: Una campaña militar heterodoxa 
(28-01-2011).

•	 Tomàs Vidal Bendito, catedràtic de Geografia Humana de la Universi-
tat de Barcelona: Mapes francesos de Menorca del XVII i del XVIII: 
fantasies i realitats (04-02-2011).

•	 Joan Enric Vilardell i Santacana, doctor arquitecte: Sant Lluís i l’ur-
banisme militar francès del segle XVIII (18-03-2011).

•	 Guillem Sintes Espasa, membre de la Secció d’Història i Arqueologia 
de l’Institut Menorquí d’Estudis: El procés de formació del poble de 
Sant Lluís (29-04-2011).

•	 Miquel Àngel Casasnovas Camps, doctor en Història: Menorca sota 
l’ocupació francesa (1756-1763) (06-05-2011).

ANY MARIA LLUïSA SERRA BELABRE

Aquest cicle i l’exposició que el complementà van constituir l’aportació 
del nostre Ateneu al programa d’activitats realitzades per diferents entitats 
per a  la commemoració del centenari del naixement de Maria Lluïsa Serra 
Belabre com a “reconeixement a la seva tasca investigadora en favor del 
patrimoni arqueològic de Menorca, així com també per la seva activitat de 
promoció i difusió de la cultura a Maó i Menorca” en paraules incloses a la 
presentació del dit programa d’activitats.

•	 Marc Mayer (filòleg, catedràtic de la Universitat de Barcelona), Giulia 
Baratta (arqueòloga, Universitat de Macerata -Italia-) i Margarita Or-
fila (catedràtica de la Universitat de Granada); codirectors del projecte 
del Santuari de Calescoves: El Santuario de Calescoves (22-01-2011).

•	 Javier Vicente Domingo (director gerent del Museo de la Evolución 
Humana i del Sistema Atapuerca): Atapuerca y el Museo de la Evolu-
ción Humana de Burgos (18-02-2011).

Exposició de la Documentació personal de M. Lluïsa Serra Bela-
bre, propietat de l’Ateneu. La mostra va oferir documentació manuscri-
ta, mecanografiada, fotogràfica i impresa, distribuïda en diverses vitrines 
amb l’objectiu d’il·lustrar sobre el seu mètode de treball científic, el seu 
interès per la fotografia i les seves publicacions en diaris i revistes. S’inau-
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gurà el dia 19 d’abril de 2011 i estarà oberta al públic fins el 3 de gener 
de 2012.

3.1.2. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 Antonio Cardona Melià, coach CMI: Coaching, una herramienta 
eficaz para alcanzar tus objetivos. (19-02-2011).

•	 Ma. José Camps i Lydia Vegas: Mediació. Una mirada positiva cap 
els conflictes. (09-04-2011). 

•	 Diego Dubon, professor de llengua castellana i literatura: Conferència-
recital El mundo poético de Miguel Hernández. Poesia y vida (15-
04-2011).

•	 Eduardo Rodríguez Merchán, catedràtic en Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad Complutense de Madrid: El cine negro nortea-
mericano (27-05-2011).

•	 José María Canals Álvarez, director de Management Consultants: Si-
tuación actual de la crisis económica: actitud de cada uno, moti-
vación personal (11-06-2011).

•	 David Baret, advocat i expert en “comunication manager”: Comu-
nicación empresarial: cómo aprovecharla para la gestión (15-06-
2011).

3.1.3. CURSOS

REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES. VI edició

S’oferí una nova edició del curs “Redescobrim les obres mestres” impartit 
per Rafael Esteve Alemany, professor d’Història General de la Música i 
d’Història de la Música Vocal al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. 
L’èxit d’acollida de les passades edicions ha propiciat la continuïtat d’aquesta 
iniciativa amb noves sessions i continguts que conviden a gaudir de la músi-
ca a través d’una millor comprensió de les obres mestres, si bé, al no poder 
comptar amb el suport de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa” com havia 
succeït els anys anteriors, la Junta Directiva acordà un preu per l’assistència a 
les sessions d’aquest Curs, que es reduïren a quatre. El preu de les entrades 
pels socis fou de 8 € per sessió i 30 € per la totalitat del curs i, pels no socis, 
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de 10 € per sessió i 38 € per tot el curs. Les sessions van tractar les següents 
composicions: 

•	 La Bohème, de Giacomo Puccini (16-10-2010).
•	 Les Simfonies de Londres, de Joseph Haydn (29-10-2010).
•	 Concert per a piano núm. 2, de Fryderyk Chopin (12-11-2010).
•	 Peer Gynt, de Edvard Grieg (26-11-2010).

X CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA

Organitzat per la Secció Balear de la Sociedad Española de Estudios Clási-
cos i 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”. Com en anteriors con-
vocatòries, l’objectiu del curs fou el de continuar el diàleg amb els clàssics 
per aprofundir en el coneixement de les arrels a través de la filosofia, la 
tragèdia, la poesia, les relacions humanes, la mitologia i la religió. Sota el 
títol conjunt de Dialogar amb els clàssics: un camí per a la reflexió, de 
conferenciants i els títols de les seves lliçons han estat els següents:

•	 Jaime Siles, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de València i 
president de la Sociedad Española de Estudios Clásicos: El viatge real i 
imaginari en la poesia llatina del segle I a. C. (15-01-2011).

•	 Francesc Casadesús Bordoy, professor de Filosofia Grega de la Univer-
sitat de les Illes Balears i president de la Secció Balear de la SEEC: Orígens 
de la filosofia a Grècia. Entre la saviesa i el mite (29-01-2011).

•	 Antonio Alvar, catedràtic de Filologia Llatina de la Universidad de Al-
calá: Amor i sexe en l’antiguitat clàssica (12-02-2011).

•	 Carles Miralles, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat de Bar-
celona: El dolor i la bellesa. Sobre allò tràgic (12-03-11).     

•	 Alberto Bernabé, catedràtic de Filologia Grega de la Universidad Com-
plutense de Madrid: Les múltiples representacions del món dels 
morts: imaginar el més enllà (16-04-2011).

•	 Tomás Calvo, catedràtic de Filosofia Grega de la Universidad Complu-
tense de Madrid i president de la Sociedad Ibérica de Filosofia Griega: 
El concepte de bàrbar i la seva utilització en la Grècia clàssica 
(14-05-2011).
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3.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES  

•	 S’ha de destacar, en primer lloc, l’acte de lliurament de l’ajut eco-
nòmic concedit per l’Obra Social “la Caixa” amb la finalitat de 
contribuir a la realització de les activitats culturals que du a terme el 
nostre Ateneu, acte que van formalitzar, el dia 23 de maig de 2011, 
el director executiu territorial de “la Caixa” a Balears, Sr. Joan Ramón 
Fuertes i el Sr. José Antonio Fayas, president de la nostra entitat. S’ha 
de deixar constància d’agraïment pel dit ajut i també pel suport ad-
dicional atorgat per la mateixa Obra Social “la Caixa” per a l’edició 
del primer títol d’una nova col·lecció de publicacions del nostre Ate-
neu que, sota el títol Monografies de l’Ateneu, estarà dedicada a la 
publicació de conferències realitzades a la nostre seu social. El primer 
títol de dita col·lecció es El cerebro, órgano para la supervivencia i 
en ell s’hi recullen les conferències que foren  pronunciades, els mesos 
de març i abril de 2008, pels professors  Francisco J. Rubia, Ignacio 
Morgado y José M. Delgado García, emmarcades en el cicle que 
tingué el mateix títol.
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•	 Exposició dels gravadors i pintors catalans Ramon de Capmany i Ale-
jandro Coll Blanch. La mostra es composava de gravats, aquarel·les, 
ex libris i nadales de principis del segle XX. (27-12-2010 a 07-01-2011).

•	 Presentació del llibre de relats “La vida en cartón piedra” d’Eduar- 
do Rico Sánchez. Fou presentat pel president de l’Ateneu José Antonio 
Fayas Janer (25-02-2011).

•	 En el marc del centenari del naixement de Maria Lluïsa Serra Belabre 
(Maó 1911-1967), l’Ateneu va fer cessió al Consell Insular del fons 
d’imatges, propietat de l’entitat, per un període de 10 anys, prorroga-
bles.  El conveni va ser signat el 31 de març de 2011 pel conseller de 
Cultura del CIMe, Sr. Joan Lluís Torres i pel Sr. José A. Fayas, president 
de l’Ateneu.

•	 Lectura i xerrada a càrrec d’Anna-Maria Ticoulat del seu llibre de po-
emes “Entre el mar i la celístia”, dins la col·lecció “Paraula de poeta” 
(26-05-2011).

•	 Francesc Florit Nin va presentar el seu poemari “L’idioma dels dies”, 
també inclòs en la col·lecció “Paraula de poeta”. L’acte de presentació 
va córrer a càrrec d’Ismael Pelegrí (02-06-2011). 

•	 Amb motiu de les eleccions autonòmiques i municipals del 22 de maig, 
i com ja es tradició a la nostra entitat, es van realitzar dos debats elec-
torals, el primer amb els candidats dels diferents partits polítics a la pre-
sidència del Consell Insular (03-05-2011) i el segon,  amb els respectius 
candidats a l’Alcaldia de Maó (18-06-2011).

•	 Visita cultural a l’Ateneu del Grup de lectura “Amics lectors” de la 
Casa des Poble de Maó (11-06-2011).

•	 La Vocalia de Belles Arts va promoure un cicle d’exposicions orienta-
des a recolzar la carrera de joves creadors de l’Illa.  

- Exposició de gravats de Dani Triay. La mostra va estar com-
posada per gravats fets a partir de la tècnica de la xilografia 
sobre fusta (26-02 a 9-03 de 2011).

- Exposició de fotografies sota el títol “Certeses” de Núria 
Pons Pérez (02-04 a 16-04 de 2011).

- Exposició de pintura de Verónica Moreno amb quadres de 
gran format (10-06 a 24-06 de 2011).

- Exposició de fotografies de Miky Pons, titulada “Nova visió” 
(01-07 a 31-07 de 2011).
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Debats electorals
Amb motiu de les eleccions autonòmiques i municipals del 22 de maig 

proppasat i com ja es tradició en la nostra entitat, es van programar dos 
debats electorals, un amb els candidats dels diferents partits polítics al Con-
sell Insular i l’altre amb els respectius candidats a l’Ajuntament de Maó. El 
primer es celebrà el dia 3 de maig. El segon va ser suspès en solidaritat amb 
les víctimes i familiars del terratrèmol de Lorca.

3.3. TERTÚLIES

S’han continuat fent els dimarts, des de les 20 h. fins a les 21.30 h. Els 
ponents que han participat i els respectius temes tractats han estat els se-
güents:

•	 José Martín Ruiz, sacerdot dels Misioneros de la Consolata. “Situació 
actual d’Etiòpia” (19-10-2010). 

•	 Marc Moll Marqués, posseïdor de la Carta de Mestre Artesà Herbolari 
i Mestre Artesà Jardiner, atorgades pel Govern de les Illes Balears. “Les 
herbes medicinals a Menorca” (26-10-2010).
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•	 Tòfol Mascaró Sintes, coordinador general del GOB Menorca. “Els 
recursos hídrics a Menorca” (02-11-2010).

•	 José Vilafranca, delegat de Mans Unides a Menorca. “Què és i què es 
fa a Mans Unides” (09-11-2010).

•	 Alejandra Marin Riera, directora de l’Escola d’Adults Joan Mir i Mir. 
“Situació actual i futur de l’escola” (16-11-2010).

•	 Arturo Bagur, senador per Menorca. “El Senat en l’Espanya d’avui” 
(23-11-2010).

•	 Luciana Pons, presidenta de l’Associació Maó Nucli Comercial va parlar 
dels projectes, reptes i accions que té prevista l’associació (30-11-
2010).

•	 Josep Bagur, director de continguts d’Editorial Menorca. “La premsa 
local avui i demà” (14-12-2010). 

•	 Jordi Capdevila, tècnic superior en medicina tradicional xinesa. La 
xerrada va tractar sobre els aspectes bàsics d’aquesta medicina (11-
01-2011).

•	 Joan Melis, president d’ASHOME. “¿Cuál es el escenario que le 
espera a la industria turística en 2011 y los próximos años?” 
(18-01-2011).

•	 Tònia Florit Salord, secretària general de Caritas Diocesana de Me-
norca. “Reptes i propostes de l’acció social de Caritas” (25-01-
2011).

•	 Joan Francesc López Casasnovas, llicenciat en Filologia Catalana. 
“Llengües i espais comunicacionals. El cas del català” (01-02-
2011).

•	 Pedro J. Bosch, oftalmòleg i escriptor. “Elogio del relativismo” 
(08-02-2011).

•	 Carlos Sebastián, Catedràtic d’Analisi Econòmica a la Universidad 
Complutense.  “Preguntas sobre la crisis” (15-02-2011).

•	 Ponç Pons, poeta. “Poesia, sentit i veritat” (22-02-2011).
•	 José Fco. Quadrado, doctor en Medicina. “Les especialitats mèdi-

ques, prioritats i probabilitats per Menorca” (08-03-2011).
•	 Olegario González de Cardenal, doctor en Teologia. “Dios: la pa-

labra, la realidad y el misterio” (15-03-2011).
•	 Ramón Fernández Cid, doctor en Medicina, coordinador de tras-

plantaments d’òrgans de l’Hospital Mateu Orfila . “Dilemes i con-
trovèrsies en la donació i trasplantaments d’òrgans i teixits” 
(22-03-2011).
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•	 Rafael Andreu Güell, president d’ADESME (Associació de Directors de 
Secundària de Menorca). “Aproximació a l’informe PISA referit a 
Balears” (29-03-2011).

•	 Carme Capó i Fuster, llicenciada en Història per la Universitat de Bar-
celona. “La lluita per la llibertat de consciència: el protestantisme 
a Menorca en els segles XVI-XX” (05-04-2011).  

•	 Pere Pelegrí Quevedo, cap de Torres de Control de la regió Balears i 
controlador en cap de la torre de l’Aeroport de Menorca. “Què és el 
control de trànsit aeri?. És realment necessari?” (12-04-2011).

•	 Nuria Canseco Puente, llicenciada en Psicologia i especialista en dro-
godependències. “Cocaïna i altres drogues a Menorca. Què en sa-
bem?” (19-04-2011).

•	 Antonio Pons Garriga, llicenciat en Ciències Econòmiques i Dret. “El 
acontecimiento adverso: el siniestro y el contrato de seguro” (26-
04-2011).

•	 Mª. Beatriz Rodríguez Bisquert, diplomada en Treball Social. “La vio-
lència de gènere: aspectes bàsics al respecte” (03-05-2011).

•	 Luis Alejandre Sintes, general d’Exèrcit. “Nuestro mundo de mayo 
2011” (10-05-2011).

•	 Lluís Hernández Soler, enginyer industrial, màster d’Enginyeria del 
Software de la UPC i màster de Direcció de projectes. “Existeix l’intel-
ligència social?” (17-06-2011).

•	 Tomàs Melgar Noguera, director de l’Aeroport de Menorca. “L’Aero-
port de Menorca, una porta al futur”  (24-05-2011).

•	 Javier López-Cerón Posada, comandant de la Base Naval de Maó. 
“El buque-escuela Juan Sebastián Elcano, forja de oficiales de la 
Armada” (31-05-2011). 

3.4. GRUPS DE LECTURA 

TEMPS DE LECTURA 

Margarita Ballester, responsable de la Vocalia de Literatura, ha coordinat  
aquest Grup. S’han estudiat les següents obres: 

- La solitud dels nombres primers, de Paolo Giordano
  (11-10-2010).
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- Cants de Giacomo Leopardi, traducció de Narcís Comadira 
(08-11-2010).

- Al faro, de Virginia Woolf ; traducció de Carmen Martín Gaite 
(13-12-2010).

- Antologia poètica, de Miguel Hernández (10-01-2011).
- Paraíso inhabitado, d’Ana Maria Matute (14-02-2011).
- Nou de set (antologia de poetes illenques), de Susanna Rafart 

(14-03-2011).
- La casa de gel, de Joan Pons (11-04-2011).
- El Guepard, de G. T. di Lampedusa (09-05-2011) i projecció de 

la pel·lícula El gatopardo de Luchino Visconti (16-05-2011).
- Han vingut uns amics d’Antoni Marí (premi Cavall Verd 2011) 

(13-06-2011).

TALLER DE LECTURA JOVE

Aquest grup ha continuat dirigit per l’escriptora Carme Cloquells i s’han 
comentat els següents relats: 

- El espejo, d’Haruki Murakami (22-10-2010).
- El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García 

Márquez (19-11-2010).
- La duquesa y el joyero, de Virginia Woolf (17-12-2010).
- El vampiro de Sussex, de Sir Arthur Conan Doyle
        (21-01-2011).
- La rama seca, d’Ana Maria Matute (18-02-2011).
- La casa de muñecas, de Katherine Mansfield (18-03-2011).
- Tobermory, de Saki (15-04-2011).
- La brusa vermella, de Mercè Rodoreda (27-05-2011)

3.5. PREMIS

PREMIS “GUILLERMO DE OLIVES PONS”

Seguint l’alternança anual dels premis que tenen el mecenatge de la fa-
mília De Olives Olivares, l’any 2011 corresponia convocar el Premi d’Huma-
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nitats. Ara bé, tenint en compte que a l’any 2012 s’esdevindrà el 50è ani-
versari de la primera convocatòria del premi de creació pictòrica Saló de 
Primavera, dita família mecenas ha acceptat, a proposta del president Sr. 
José A. Fayas i amb l’acord de la Junta Directiva, que no es convoquin el 
Premi d’Humanitats 2011 ni el Premi Saló de Primavera 2012 i que les do-
tacions econòmiques d’ambdós premis siguin destinades a cubrir, en part, 
els costos de commemorar l’esdeveniment del dit 50è aniversari mitjan-
çant la realització d’una exposició antològica de les obres premiades des de 
1983 fins al darrer premi de l’any 2010 i l’edició d’un catàleg artístic que 
recollirà la història del premi, així com les 20 obres guardonades, propie- 
tat de l’Ateneu, i una fitxa de cada autor.

El dijous 16 de juny es va presentar la maqueta del catàleg, dissenyat per 
Cati Cardona. L’acte va estar presidit pel Sr. José A. Fayas, president de la nos-
tre entitat, la Sra. María Dolores Olivares, viuda del Sr. Guillermo de Olives, 
l’alcaldessa de Maó Sra. Águeda Reynés y Josep Bagur, vocal de Belles Arts. 
L’acte es va concloure amb una actuació de les pianistes Melanie Larsson i 
Maite Marqués, alumnes avantatjades de l’Escola de Música de Ciutadella.

PREMI ATENEU GENT JOVE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 2011

L’Ateneu amb la col·laboració de la Direcció General d’Innovació i For-
mació del Professorat de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes 
Balears, va convocar el premi que, en la seva segona edició, anava dirigit als 
alumnes de segon de batxillerat de tots els Instituts de Menorca. Els treballs, 
individuals o en equip de dos i de lliure elecció, havien de tractar sobre ci-
ència o tecnologia, en la vessant investigadora, experimental, divulgativa o 
pedagògica. El termini de presentació va finalitzar el dia 2 de maig. El premi 
es va declarar desert. 

3.6.  EL DOCUMENTAL DEL MES

El Documental del Mes és una iniciativa de la productora Paral·lel 40, 
nascuda en el marc del projecte europeu CinemaNet Europa l’any 2004, 
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 
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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 Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de 
les Illes Balears. Al llarg del curs acadèmic 2010 – 2011, s’han projectat els 
següents documentals:

•	 God bless Iceland. Alemanya, Islàndia, Suècia (2009). Direcció: Helgi 
Felixson. (20-09-2010).

•	 Hair India. Itàlia (2009). Direcció: Raffaele Brunetti i Marco Leopardi 
(27-09-2010).

•	 Pax Americana i la conquesta militar de l’espai. Canadà, França 
(2009). Direcció: Denis Delestrac (18-10-2010).

•	 Thin Ice. Suècia (2006). Direcció: Hakan Berthas (08-11-2010).
•	 The socialist, the architect and the twisted tower. Suècia (2005). 

Direcció: Fredrik Gertten (22-11-2010).
•	 The Edge of Dreaming. Escòcia (2009). Direcció: Amy Hardie (20-12-

2010).
•	 Into eternity. Dinamarca (2009). Direcció: Michael Madsen (24-01-

2011).
•	 Quimio. Polònia (2009). Direcció: Pawel Lozinski (21-02-2011).
•	 Un jove Freud a Gaza. Suècia (2008). Direcció: PeA Holmquist i Suzan-

ne Khardalian (21-03-2011).
•	 Viure a l’Ermitage. Països Baixos (2003). Direcció: Aliona van der Horst  

(18-04-2011).
•	 El meu nom és Sabine. França (2007). Direcció: Sandrinne Bonnaire 

(30-05-2011).
•	 Screaming men. Finlàndia (2003). Direcció: Mika Ronkainen (20-06-

2011).

3.7. AULES

3.7.1. 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 Pasqual
-  Llenguatge musical  (nens de 8 a 12): Iris Taltavull

•	 Piano: Oscar Amieva i Mª del Mar Vidal
•	 Flauta de bec i flauta travessera: Iris Taltavull
•	 Violí: Fèlix Ferrer
•	 Guitarra: Curro González
•	 Violoncel: Pau Cardona Mir

Audicions

•	 Audició d’alumnes de violoncel, violí i piano. Sala d’Actes de l’Ate-
neu (16-12-2010).

•	 Audició d’alumnes de guitarra, flauta i piano. Sala d’Actes de l’Ate-
neu (17-12-2010).

•	 Audició dels alumnes de les classes col·lectives. Sala d’Actes de La 
Salle de Maó (18-12-2010).

•	 Audició d’alumnes de violí: Sala d’Actes de l’Ateneu (12-04-2011).
•	 Audició d’alumnes de piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (14-04-2011).
•	 Audició d’alumnes de guitarra, flauta i piano: Sala d’Actes de l’Ate-

neu (15-04-2011).
•	 Audició d’alumnes de corda (violoncel i violí): Sala d’Actes de l’Ate-

neu (02-06-2011).
•	 Audició d’alumnes de piano: Sala d’Actes de l’Ateneu
 (02-06-2011).
•	 Audició d’alumnes de guitarra, flauta i piano. Sala d’Actes de l’Ate-

neu (03-06-2011).
•	 Audició dels alumnes de les classes col·lectives. Sala d’Actes de La 

Salle de Maó (04-06-2011).

- Al Casino 17 de Gener de Ciutadella va tenir lloc un concert d’alumnes 
de violoncel, emmarcat dins la II Trobada de Violoncel·listes de Me-
norca, organitzada pel Conservatori de Menorca i les escoles de música de 
Ciutadella, Ferreries i de l’Ateneu de Maó (19/20-02-2011).
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- Trobada de flautes a l’Escola Municipal des Castell, amb la participació 
de l’Ateneu de Maó, l’Orfeón Mahonés, les Escoles Municipals de Sant Lluís 
i Es Castell i el Conservatori de Maó (19-03-2011).

- Dos professors del Conservatori de Música de Maó van oferir audicions 
de dos instruments nous: l’oboè i la viola, de gran valor des del punt de 
vista pedagògic, ja que els donaven a conèixer als alumnes. Sala d’Actes de 
l’Ateneu (04 i 13 - 04-2011)

3.7.2. DIBUIX I PINTURA

Professora: Cristina Oñate.

Aquest curs la matrícula total d’alumnes ha sigut de 60: 52 alumnes de 4 
a 15 anys i 8 alumnes adults.

Adults

•	 Cada dimecres, sessions de dibuix al natural amb model.
•	 Classes nocturnes (19,30 a 21 h.) els dilluns i dimecres.
•	 Exposició dels treballs dels alumnes. La mostra va comptar amb 30 

obres dels vuit alumnes que formen el grup (11 a 25 - 03-2011).

Infantil i Juvenil

•	 Classes de dibuix i pintura.
•	 Exposició de final de curs dels alumnes de dibuix i pintura de 

4 a 15 anys, amb una selecció d’un centenar d’obres. La mostra 
es dividia en l’exposició de treballs individuals i una segona part 
composada amb l’aportació del treball dels diferents grups (10 a 
19 - 05-2011). 

3.7.3. FOTOGRAFIA DIGITAL

Els objectius del curs van seguir dos plantejaments. El primer trimestre el 
van ocupar continguts referits a com utilitzar una càmera digital i tècniques 
fotogràfiques elementals; es va iniciar el 19 d’octubre. El va seguir un grau 
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mitjà on es va parlar de programes informàtics, amb especial atenció al RAW. 
El curs va ser conduït novament per José Francisco Quadrado. 

•	 VII Exposició fotogràfica amb un total de 30 obres d’onze membres 
de la Secció Fotogràfica. La conferència inaugural va ser impartida pel 
vocal de Belles Arts, Josep Bagur. Sala d’Actes de l’Ateneu (19-10 al 
13-11 - 2010).

•	 VIII Exposició fotogràfica. Amb motiu de la finalització de les classes 
de fotografia digital, es va oferir una mostra dels treballs realitzats 
pels 13 alumnes d’aquest curs. L’exposició es va inaugurar el dia 24 
de maig de 2011 i va restar oberta al públic fins el dia 7 de juny del 
mateix any.

Durant el mes de juliol es va impartir un curset de fotografia digital 
dirigit a joves entre 12 i 18 anys, amb la participació de 7 alumnes. Durant 
la primera setmana es van tractar conceptes generals de com emprar una 
càmera digital. La segona i tercera setmana es van dedicar a parlar del sis-
tema RAW. El curset va constar de 6 sessions de dues hores cada una i dues 
sortides pràctiques, amb la posterior revisió dels treballs.

3.7.4. IDIOMES

Les classes de francès (gramàtica i conversa) s’han mantingut durant 
aquest curs. Imparteix les classes Monique Pascual.

3.7.5. ESCACS

“Esport en edat escolar. Escacs 2011”.

Curs adreçat a tots els joves interessats en conèixer el món dels escacs. Es 
va realitzar els dies 11, 18 i 25 de febrer a les 17 h., amb el patrocini del Con-
sell Insular de Menorca, la Federació Balear d’Escacs i l’Obra Social Sa Nostra. 
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4. REvISTA dE mENoRCA

Aquest curs s’ha publicat el tom 90 (II) de la “Revista de Menorca”  corres-
ponent a juliol - desembre de 2007. Conté els següents treballs:

Recerca
•	 Joan Martínez Bosch

La Pere Cortès i Cia., evolució d’un establiment sabater
(1866-1920) 

•	 José Luis Terrón Ponce
La coyuntura política social y económica en Menorca durante 
la regencia de María Cristina (1833-1840)

•	 Tomàs Vidal Bendito
La gènesi històrica del mapa de l’illa de Menorca. Dels orígens 
al primer terç del segle XVIII

•	 Vicente Gil Asensio
Estudi de la sociabilitat al cor “Illa de Menorca”

•	 Albert Martínez Esteban
Inventari de les llicències d’obres particulars del segle XIX del 
terme  de Maó

•	 Elena Sintes Olives
Aproximació a l’estudi de les societats passades a partir
de les restes òssies humanes. El cas de la població inhumada 
a l’estructura funerària de Ses arenes de baix (Ciutadella de 
Menorca)

•	 Josep Portella Coll
Estudi de la correspondència de Joan Mir i Mir
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5. III foRo mENoRCA IllA dEl REI

Organitzat, com a les edicions anteriors, pel nostre Ateneu, la Fundació 
de l’Hospital de l’Illa del Rei i Editorial Menorca S.A., es dedicà en aquesta 
edició a l’anàlisi i debat sobre la problemàtica del transport aeri i la seva 
influencia sobre l’economia insular. Es va comptar amb la participació del 
president del Govern de les Illes Balears, Sr. José Ramón Bauzá; el president 
del Govern de les Illes Canàries, Sr. Paulino Rivero; la presidenta de SENASA, 
Sra. Eugenia Llorens; el director i conseller delegat de Vueling, Sr. Alejandro 
Cruz; el director general d’Air Nostrum, Sr. Miguel Ángel Falcón i el diputat 
del PP en el Congrés Sr. Andrés Ayala. El Sr. Francesc Tutzó va coordinar les 
intervencions (31-08-2011).
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6. CINEClub

Setmanalment s’han realitzat projeccions a una de les salas Ocimax, els 
dimecres i els dijous a les 20.30 h. i a les 22.30 h.

A continuació es relacionen les 36 pel·lícules projectades:

•	 Soul Kitchen. Alemanya (2009). Direcció: Fatih Akin (15/16-09-2010).
•	 Ciudad de vida y muerte. Xina (2009). Direcció: Lu Chuan (22/23- 09-

2010). 
•	 An education. Regne Unit (2009). Direcció: Lone Scherfig (29/30-09-

2010).
•	 Lola Montés. Alemanya i França (1955). Direcció: Max Ophüls (6/7-10-

2010).
•	 The lovely Bones. USA, Regne Unit i Nova Zelanda (2009). Direcció: 

Peter Jackson (13/14-10-2010). 
•	 La Nana. Xile (2009). Direcció: Sebastián Silva (20/21-10-2010).
•	 Cinco minutos de gloria. Regne Unit i Irlanda (2009). Direcció: Olivier 

Hirschbiegel (27/28-10-2010).
•	 Fish Tank. Regne Unit (2009). Direcció: Andrea Arnold (3/4-11-2010).
•	 Mujeres de El Cairo. Egipte (2009). Direcció: Yousry Nasrallah (10/11-

11-2010).  
•	 Welcome. França (2009). Direcció: Philippe Lioret (17/18-11-2010).
•	 Canino. Grècia (2009). Direcció: Yorgos Lanthimos (24/25-11- 2010).
•	 Lourdes. Austria, França i Alemanya (2009). Direcció: Jessica Hausner 

(1/2-12-2010).
•	 La última estación. Alemanya, Regne Unit i Rússia (2009). Direcció: 

Michael Hoffman (15/16-12-2010). 
•	 Carancho. Argentina, França, Xile i Corea del Sud (2010). Direcció: Pa-

blo Trapero (12/13-01-2011).
•	 Madres & Hijas. EEUU, Espanya (2009). Direcció: Rodrigo García 

(19/20-01-2011). 
•	 Bicicleta, cuchara, manzana. Espanya (2010). Direcció: Carles Bosch 

(26/27-01-2011).
•	 Yo, también. Espanya (2009). Direcció: Álvaro Pastor i Antonio Naharro 

(2/3-02-2011). 
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•	 Copia certificada. França i Itàlia (2010). Direcció: Abbas Kiarostami 
(9/10-02-2011).

•	 The girlfiend experience. USA (2009). Direcció: Steven Soderbergh 
(16/17-02-2011).  

•	 A propósito de Elly. Iran (2009). Direcció: Asghar Farhadi (23/24-02-
2011).

•	 Voces inocentes. Mèxic (2004). Direcció: Luis Mandoki (2/3-03-2011).
•	 Un profeta. França (2009). Direcció: Jacques Audiard (9/10-03-2011).
•	 Elisa K. Espanya (2010). Direcció:Judith Colell i Jordi Cadena (16/17-

03-2011).
•	 Nadie sabe nada de gatos persas. Iran (2009). Direcció: Bahman 

Ghobadi (23/24-03-2011).
•	 Todo lo que tu quieras. Espanya (2010). Direcció: Achero Mañas 

(30/31-03-2011).
•	 Chloe. USA i França (2009). Direcció: Atom Egoyan (6/7-04-2011).
•	 Los chicos están bien. USA (2010). Direcció: Lisa Cholodenkor (13/14-

04-2011).
•	 Gainsbourg (Vida de un héroe). França (2009). Direcció: Joann Sfar 

(27/28-04-2011).
•	 María y yo. Espanya (2010). Direcció: Félix Fernández de Castro (4/5-

05-2011).
•	 Cyrus. USA (2010). Direcció: Jay i Mark Duplass (11/12-05-2011).
•	 En el camino. Bòsnia Hercegovina, Àustria, Alemanya i Croàcia (2010). 

Direcció: Jasmila Zbani (18/19-05-2011).
•	 El demonio bajo la piel. USA i Regne Unit (2009). Direcció: Michael 

Winterbottom (25/26-05-2011).
•	 Incendies. Canadà i França (2010). Direcció: Denis Villeneuve (1/2-06-

2011).
•	 Poesía.  Corea del Sud (2010). Direcció: Lee Chang-dong (8/9-06-2011).
•	 Animal kingdom. Austràlia  (2010). Direcció: David Michôd (15/16-

06-2011).
•	 Winter’s bone. USA (2010). Direcció: Debra Granik (22/23-06-2011).
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7. gRuP fIlhARmòNIC

El Grup Filharmònic ha ofert els següents concerts:

•	 Número 1090. Concert de l’Orquestra Simfònica sota la direcció de 
Lola Mir. A la primera part es va estrenar l’obra d’Oliver Vinent Adagio 
per a cordes, el tema de La lista de Schindler , de J. Williams (violí solista: 
Esther Pons Barro) i la Simfonia n. 53 “La Imperial”, de J. Haydn. La sego-
na part es va dedicar íntegrament al Concert per a piano i orquestra op. 
54 de Robert Schumann, amb la participació de Kiev Portella al piano. 
Teatre Principal de Maó (19-12-2010).

•	 Número 1091. Concert-audició de la Secció juvenil de cambra, com-
posada per joves d’entre 13 i 22 anys, recolzats per uns quants instru-
mentistes més veterans i conduïts per la directora Lola Mir. Van oferir 
el Concert per a oboè i orquestra de D. Cimarosa (oboè solista: Josep 
Muntaner) i peces de G. F. Haendel (solistes: Dàmaso de la Cruz i Gui-
llem Camps, violins i  Albert Orfila, violoncel). Dues estudiants de piano 
(Dalila Tarlit i Ana Pons Gascón) van tocar obres de Diabelli i Chopin. 
Centre cultural i esportiu de Sant Lluís (12-03-2011).

•	 Número 1092. “Les set darreres paraules de Crist a la Creu”, (versió 
per a orquestra de corda), de Franz Joseph Haydn; sota la direcció de 
Lola Mir. El concert va estar dedicat a la memòria de José Cardona Mer-
cadal, en el vintè aniversari de la seva mort. Església de Santa Maria de 
Maó (22-04-2011, divendres sant). 

•	 Número 1093. L’Orquestra Simfònica va oferir un concert de clausura 
de la commemoració del 300 aniversari de la construcció de l’Hospital 
de l’Illa del Rei. El concert fou patrocinat per la “Associació amics de l’Illa 
del Rei” i es van oferir les següents obres: “Rinaldo” (Ouverture) i Con-
certo grosso op. 6 núm. 1 de G. F. Haendel, aquest segon amb l’actuació 
dels violins solites Esther Pons Barro i Marga Gual i el violoncel Álvaro 
Cardona; Exsultate, jubilate de W. A. Mozart, amb la participació de la 
soprano Maria Camps i Concert per a piano i orquestra de R. Schumann, 
amb Kiev Portella al piano. Direcció: Lola Mir. Teatre Principal de Maó 
(27-06-2011).

•	 Número 1094. Concert sacra de la Coral Femenina de Cambra del Grup 
Filharmònic, en la commemoració del 250 aniversari de la construcció 
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de l’Església de Sant Lluís; organitzat per la Parròquia i patrocinat per 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís. A la primera part 
es van presentar obres de diferents autors (Coral Femenina de Cambra 
i Lola Mir al piano i direcció); a la segona part: Stabat Mater de G. B. 
Pergolesi, amb l’actuació de la soprano Maria Camps i la mezzo Victoria 
Riera, l’esmentada Coral i el Quartet acompanyant (Carme Cardona, 
Esther P. Barro, Marga Gual i Pau Cardona), sota la direcció de Lola  Mir. 
Església de Sant Lluís (09-07-2011).

•	 Número 1095. Coral Femenina de Cambra del Grup Filharmònic. Con-
cert patrocinat per la conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Maó. A 
la primera part Quintet núm. 3 de Bocherini, amb el Quartet Aguinaga i 
Pau Cardona. A la segona part Stabat Mater de G. B. Pergolesi, solistes: 
Maria Camps (soprano) i Victoria Riera (mezzo), acompanyament del 
Cor de Cambra i del Quartet (Carme Cardona, Esther P. Barro, Marga 
Gual i Pau Cardona). Direcció de Lola  Mir. Claustre de Sant Francesc de 
Maó (13-07-2011).

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, l’estat de 
comptes de l’exercici 2010  i la renovació de càrrecs. També es donà lectura 
a la proposta d’activitats a desenvolupar l’any 2011 (25-11-2010).

El Grup ha continuat reunint-se tots els diumenges de 19.30 a 21h. per a 
“fer música”. 
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8. gRuP fIlATèlIC I NumISmàTIC

•	 Reunió dominical a l’Ateneu dels membres del Grup amb participa-
ció de col·leccionistes, filatelistes i numismàtics ( setembre 2010 a juny 
2011).

•	 XXVIII Exposició filatèlica dedicada al 2on. centenari de l’Orgue 
de Santa Maria de Maó 

- Tingué lloc a la Sala de Cultura “Sa Nostra” de Maó i en l’acte 
inaugural es va fer la presentació d’un sobre i un mata-segells 
commemoratiu. (26/28-11-2010). 

•	 Segona edició del concurs escolar de dibuix “Pinta es teu segell”
Dirigit als alumnes de quart, cinquè i sisè de primària. Es tracta d’una 

activitat dirigida a fomentar el col·leccionisme entre els joves i en aques-
ta ocasió es va proposar com a tema la celebració dels 200 anys de 
l’Orgue de Santa Maria. El dibuix guanyador fou motiu d’un segell per-
sonalitzat per Correus.

•	 El Grup, juntament amb la Federació de Societats Filatèliques de Bale-
ars, va organitzar un taller filatèlic adreçat a nens d’entre 9 i 12 anys i 
guiat per Agustín Sainz Romero, monitor nacional de filatèlia. L’objectiu 
del taller fou el de donar a conèixer i ajudar en la formació de l’afició al 
col·leccionisme. L’activitat es va realitzar, en el local de l’Associació de 
veïns de les Tanques del Carme de Maó, tots els divendres de febrer a 
maig 2011.

•	 El Grup va expressar la seva felicitació a un dels seus membres, Agustín 
Sainz Romero, per haver obtingut la medalla de plata en el Concurs 
Nacional de Filatèlia Exilna 2010, celebrat a Madrid. 
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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)

•	 Laura Borrás, professora de Teoria de la Literatura del Departament de 
Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona: La bogeria en l’edat 
mitjana” (17-02-2011).

•	 Xavier Patiño, professor de l’IES Cap de Llevant i especialista en Filolo-
gia Clàssica: La salud en la antigüedad (17-06-2011).

9.2. CONFERÈNCIES EN COMMEMORACIÓ DEL 300 ANIVERSARI
DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’HOSPITAL DE L’ILLA DEL REI 

La Fundació Hospital Illa del Rei commemorà els tres segles de la construc-
ció de l’Hospital de l’Illa del Rei, organitzant un seguit d’actes entre els quals 
s’inclogueren les següents conferències, que tingueren lloc al saló d’actes de 
l’Ateneu.

•	 Ricardo García Cárcel, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Acadèmic Corresponent de la Real Academia 
de la Historia: España y Europa en la Guerra de Sucesión y el de-
senlace del Tratado de Utrecht (01-06-2011).

•	 Alejandro Klecker de Elizalde, doctor en Ciències Polítiques, secretari 
de la Fundación Museo Naval, director general del Grupo Clarke Modet 
& co.: La Armada del primer tercio del s. XVIII y el Mediterráneo 
(08-06-2011).

•	 Charles Powell, doctor en Història per la Universitat d’Oxford i sotsdi-
rector del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégi-
cos: El Imperio Británico y el Tratado de Utrecht (16-06-2011).
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9.3. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 Cristina Gómez Palliser, mestra, coach i tècnica en Educació emocio-
nal: La intel·ligència emocional com a eina de benestar personal 
per a i adults (10-11-2010)

•	 Lluís Magriñà: Els refugiats del món: un repte per a tots. Organitza 
CPS de Menorca, Amnistia Internacional, Entre Pobles, Veterinaris sense 
fronteres (19-11-2010).

•	 Abeer El Sherif i Daniel Márquez: Egipte una revolució del nostre 
temps. Organitza Amnistia Internacional  (31-03-2011).     

9.4. PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES 

•	 Luis Alejandre, Alfonso Ballesteros, Francesc Bujosa i Josep Miquel Vidal 
van presentar el llibre “Topografia médica de D. Antonio Hernández 
Morejón”, organitzat per la Fundació Illa del Rei i la Reial Acadèmia de 
Medicina de Balears (24-09-2010).

•	 Presentació i projecció del documental “La defensora”, a càrrec de  
Bernice Celeyta Alayón, defensora dels drets humans colombiana. Or-
ganitzat per l’associació Paz con Dignidad (18-11-2010).

•	 Taller formatiu ¿Cómo mejorar la visibilidad de mi empresa en in-
ternet?. Organitzat per Joves Empresaris i Rotary Club de Menorca 
(15-12-2011).

•	 Presentació de l’editorial Heptaseven Editores, amb la participació de 
Pedro J. Bosch, Jordi Calvet, Susanna Rafart, José Luis Clemente i Mano-
lo Giralt (17-12-2010).

•	 Luis Alejandre presentà el llibre “La casaca y la toga. Luces y sombras 
de la reforma militar en tiempos de Carlos III” de José Luis Terrón 
Ponce. Organitzat per l’IME (13-01-11).

•	 Presentació del llibre “Nou de set” de Susanna Rafart, a càrrec de Ma-
nuel Giralt, Jordi Calvet i José Luis Clemente. Organitzat per Heptaseven 
Editores  (14-01-11).

•	 Presentació del Llegat Sturla: Cartes nàutiques d’un navegant me-
norquí del segle XVIII, a càrrec de Luis Alejandre, Javier López-Cerón 
i Francisco Sturla.  Organitzat per Fundació Illa del Rei (17-01-2011). 

•	 Presentació del llibre “El cine negro. Los grandes olviados”, de Ma-
rio Delgado. Organitzat per Heptaseven Editores, va comptar amb la 
presència dels responsables de l’editorial (12-02-2011).
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•	 Luis Sanz Álvarez presentà el seu llibre “Tiempo de revuelta”.  Va 
conduir l’acte Mario Pons. Organitzat  per l’autor (01-03-2011).

•	 José Luis Clemente va presentar el seu llibre “Poses y posos”, acom-
panyat de Pedro J. Bosch, Jordi Calvet, responsable de les edicions en ca-
talà de l’editorial Heptaseven i de la poetessa Margarita Ballester. L’au-
tor va recitar part dels seus poemes acompanyat del guitarrista Gonzalo 
Fernández Arias (04-03-2011).

•	 Xerrada “El teu municipi en xifres. Aproximació a la realitat social 
i ambiental de Maó” a càrrec de tècnics de l’Obsam. Organitzat per  
IME i Obsam (09-03-2011).

•	 Sessió informativa sobre estudis universitaris per a pares i alumnes 
de batxillerat, a càrrec de María Luisa Espasa Sempere i Xavier Ramírez. 
Organitzat per l’Institut Químic de Sarrià  (23-03-2011).

•	 Xerrada i “escrinin” voluntari. Organitzat per Centre auditiu Oi2 (07-
04-2011).

•	 Presentació del llibre “Cuestión de huevos” de Pedro J. Bosch a càr-
rec de Mercedes Abad (que no va poder assistir a l’acte) i José Luis Cle-
mente. Organitzat per l’editorial Heptaseven (08-04-2011).

•	 Presentació del llibre de Monique Colom, “Hija de la esperanza”, va 
comptar amb la participació de Francisco Fornals i Enrique Mas i l’ac-
tuació de Diego Paqué i Matilde Muñiz. Organitzat per l’autora amb la 
col·laboració de Proyecto Hombre (28-06-2011).
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10. juNTA dIRECTIvA

A l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 14 d’octubre de 2010, 
tingué lloc la renovació reglamentària de càrrecs de la Junta Directiva. S’apro-
và la proposta presentada i la nova Junta Directiva, pel bienni 2010-2012, va 
quedar organitzada de la següent manera:

President: José Antonio Fayas Janer 
Vicepresidenta 1a: Margarita Orfila Pons
Vicepresident 2n: José Fco. Quadrado Quintana 
Secretària 1a: Margarita Orfila Pons 
Secretària 2a: Marta Marco Barber
Comptador 1r: José Luis Sastre Gardés
Comptador 2n: José Francisco 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
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
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