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1. PRESENTACIÓ

El Curs Acadèmic 2011-2012 ha continuat essent, com els immediats an-
teriors, un curs ple d’activitats. I, a més, han tingut lloc al llarg del seu desen-
volupament alguns esdeveniments especialment destacables.

Va començar amb l’Acte d’Obertura, que tingué lloc el dia 7 d’octubre. La 
lliçó inaugural va estar a càrrec de la Sra. Úrsula Mascaró, dissenyadora de la 
coneguda fàbrica de calçat Mascaró, S.A. S’inclou un resum del seu interes-
sant contingut al corresponent capítol de la present Memòria.

Les activitats dutes a terme es relacionen també a les pàgines de la present 
Memòria. Com a resum de totes elles val a dir que, a la Sala d’Actes, s’han 
ofert 43 conferències, 9 presentacions de llibres, 14 projeccions de cinema, 
12 audicions dels alumnes de l’Aula de Música, 2 concerts del Grup Filhar-
mònic, 2 sessions del programa “Recordant a ...”, 2 taules rodones i varies 
sessions del Taller de Joves amb Futur, la qual cosa equival a dir una ocupació 
mitjana de dita sala de més de dos dies (2,6) per setmana útil. D’altre banda, 
la mateixa Sala ha acollit també 6 exposicions (fotografia, dibuix i pintura).  
Afegir a n’això les 28 tertúlies dels dimarts, que es fan a la Sala de Tertúlies, 
les docències a les Aules de música, dibuix, pintura, idiomes i fotografia, 
habituals des de fa anys, més la d’informàtica, que s’ha iniciat al present 
Curs, i el servei de biblioteca. I afegir també les activitats realitzades fora de 
l’edifici de la nostre seu, com son 2 concerts del Grup Filharmònic, 2 expo-
sicions i 1 ludoteca organitzades pel Grup Filatèlic i Numismàtic, l’exposició 
commemorativa del 50è aniversari de la primera convocatòria del Saló de 
Primavera, les 33 pel.lícules del Cineclub, l’exposició d’escultures de Mila 
Ahedo i l’espectacle singular fet al recinte talaiòtic de Trepucó. Tot un ventall 
d’activitats al servei de la cultura.

Dins el conjunt de totes aquestes activitats, es poden destacar alguns es-
deveniments especialment remarcables, sigui pel que són en sí mateix o pel 
que han significat. Em refereixo als següents:

La presentació del primer número de la col·lecció Monografies de l’Ateneu
Els actes de celebració del 50è aniversari de la primera convocatòria del 

Saló de Primavera.
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La formalització d’un Conveni de Col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès
La realització del IV Foro Menorca Illa del Rei
L’espectacle singular fet al recinte talaiòtic de Trepucó 
La creació del “Cercle d’Economia de Menorca” amb seu social al nostre 

Ateneu
Cal afegir que des del mes d’octubre el nostre Ateneu s’ha incorporat a 

la plataforma Facebook, amb l’objectiu d’acostar la vida i les activitats de la 
nostra institució a un major nombre de persones, d’una manera més dinàmi-
ca i interactiva. L’acollida ha estat molt bona i en acabant el curs acadèmic 
disposem de més de 400 amics.

Finalment he de fer referència a la Assemblea General Ordinària de Socis 
celebrada el dia 26 de juny a la qual fou sotmesa a votació la reglamentaria 
renovació de la Junta Directiva.  Per la meva part no vaig optar a la reelecció 
i em satisfà profundament que la candidatura encapçalada per Margarita 
Orfila, vicepresidenta al llarg dels últims anys, fora acceptada sense cap vot 
en contra. Amb data 12 de juliol vaig adreçar una carta circular de comiat a 
tots els socis que reprodueixo tot seguit.

Benvolguts Socis:

L’any 2.006 vaig presentar per primera vegada, i fou acceptada, la meva 
candidatura a la Presidència del nostre Ateneu.  He merescut la confiança de 
vostès en dues ocasions més, a las quals vaig tornar optar a dita Presidència, 
el que ha donat lloc a una etapa de sis anys consecutius al llarg dels quals 
he tingut l’honor d’ocupar un lloc tant rellevant com es el de President del 
nostre Ateneu.

Raons d’edat i altres circumstancies familiars m’han aconsellat no optar a 
un nou mandat; es a dir, m’han aconsellat posar punt final a dita etapa de la 
meva presidència.  Una etapa que recordaré mentre visqui, ja que ha estat 
per a mi molt enriquidora i gratificant. Confio que hagi sigut positiva per a 
la nostra institució; aquest ha estat, en qualsevol cas, el meu sincer desig.

El dia 26 del passat mes de juny es va celebrar una Assemblea General, 
l’Ordre del Dia de la qual incloïa l’elecció d’una nova Junta Directiva. Sol·licitada 
la presentació de propostes la votació conseqüent donà per resultat l’elecció 
de la candidatura encapçalada per Margarita Orfila, vicepresidenta del nos-
tre Ateneu a llarg dels últims anys. Felicito ben cordialment a la nova Presi-
denta i a tots els membres de la seva Junta Directiva desitjant que tenguin 
tota mena d’encerts a la seva actuació.
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Vull deixar constància del meu agraïment envers tots els qui han sigut 
membres de las tres Juntes Directives que he presidit, al personal de la plan-
tilla de la nostra casa i a les administracions, institucions, empreses i perso-
nes particulars que, amb la seva col·laboració i aportació d’esforços, en uns 
casos, i amb els seus ajuts econòmics, en altres casos, han fet possible que 
el nostre Ateneu hagi ocupat el lloc que li correspon i s’hagin pogut fer les 
activitats duites a terme.

Encomano a n’aquestes retxes que serveixin per acomiadar-me de tots 
vostès com a President, ja que no es factible el poder-ho fer personalment 
de tots i cadascun.  I, junt amb aquest cordial comiat, els manifesto el meu 
sincer agraïment per la seva confiança i la seva col·laboració.

Quedo particularment a la disposició de tots i cadascun de vostès compar-
tint l’orgull de ser soci del nostre Ateneu.

Rebin les meves atentes salutacions,

Amb aquesta presentació de la Memòria d’Activitats del Curs Acadèmic 
2011-2012 i la meva col·laboració a la redacció del seu contingut poso, per 
tant, el punt final a l’etapa de la meva presidència al nostre Ateneu amb la 
satisfacció d’haver aportat tot el que ha estat al meu abast i, com deia a la 
carta abans reproduïda, amb l’orgull de pertànyer a la família ateneística.

Maó, octubre de 2012

José Antonio Fayas Janer
President
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1. PRESENTACIÓN

El Curso Académico 2011-2012 ha continuado siendo, como los inmedia-
tos anteriores, un curso lleno de actividades. Y además, a lo largo del mismo, 
han tenido lugar algunos acontecimientos especialmente destacables.

Se inició con el Acto de Apertura celebrado el día 7 de octubre. La lección 
inaugural corrió a cargo de la Sra. Úrsula Mascaró, diseñadora de la pres-
tigiosa fábrica de calzado Mascaró, S.A., de cuyo interesante contenido se 
incluye un resumen en el correspondiente capítulo de la presente Memoria.

Las actividades realizadas se recogen también en las páginas de la presente 
Memoria. Como resumen de todas ellas cabe decir que, en el Salón de Ac-
tos, se han ofrecido 43 conferencias, 9 presentaciones de libros, 14 proyecci-
ones de cine, 12 audiciones de los alumnos del Aula de Música, 2 conciertos 
del Grupo Filarmónico, 2 sesiones del programa “Recordando a ...”, 2 mesas 
redondas y varias sesiones del “Taller de Jóvenes con Futuro”, todo lo cual 
equivale a una ocupación media de más de dos días (2,6) por semana hábil. 
Por otra parte, el mismo Salón ha acogido también 6 exposiciones (fotogra-
fía, dibujo y pintura). A ello hay que añadir las 28 tertulias de los martes, 
que se desarrollan en la Sala de Tertulias, las clases en las Aulas de música, 
dibujo, pintura, idiomas y fotografía, habituales desde hace años, más la de 
informática iniciada en el presente Curso, y el servicio de biblioteca. Y añadir 
también las actividades realizadas fuera del edificio de nuestra sede social, 
como son 2 conciertos del Grupo Filarmónico, 2 exposiciones y una ludoteca 
organizadas por el Grupo Filatélico y Numismático, la exposición conmemo-
rativa del 50 aniversario de la primera convocatoria del Salón de Primavera, 
las 33 películas del Cineclub, la exposición de esculturas de Mila Ahedo y el 
espectáculo singular realizado en el recinto talayótico de Trepucó. Un amplio 
abanico de actividades al servicio de la cultura.

En el conjunto de dichas actividades cabe destacar algunos acontecimien-
tos especialmente remarcables, sea por lo que han sido en sí mismos o por 
lo que han significado. Me refiero a los siguientes:

La presentación del primer número de la colección Monografías del Ate-
neo.



memòria d’activitats del curs acadèmic 2011-2012  9

Los actos del celebración del 50 aniversario de la primera convocatoria del 
Salón de Primavera.

La formalización de un Convenio de Colaboración con el Ateneo Barce-
lonés.

La realización del IV Foro Menorca Illa del Rei.
El espectáculo singular realizado en el recinto talayótico de Trepucó.
La creación del “Cercle d’Economia de Menorca” con sede social en nues-

tro Ateneo.

Cabe añadir que desde el mes de octubre nuestro Ateneo se ha incorpo-
rado a la plataforma Facebook, con el objetivo de acercar la vida y las activi-
dades de nuestra institución a un mayor número de personas, de forma más 
dinámica e interactiva. La acogida ha sido muy buena de tal modo que, al 
acabar el curso académico, contamos con más de 400 amigos.

Finalmente he de referirme a la Asamblea General Ordinaria de socios 
celebrada el dia 26 de junio, en la que se sometió a votación la reglamen-
taria renovación de la Junta Directiva. Por mi parte no opté a la reelección y 
me satisface profundamente que la candidatura encabezada por Margarita 
Orfila, vicepresidenta durante los últimos años, fuera aceptada sin ningún 
voto en contra. Con fecha 12 de julio dirigí una carta circular de despedida 
a todos los socios, que reproduzco a continuación. 

Estimados Socios:

El año 2.006 presenté por primera vez, y fue aceptada, mi candidatura a la 
Presidencia de nuestro Ateneo.  He merecido la confianza de ustedes en dos 
ocasiones más, en las que volví a optar a dicha Presidencia, lo que ha dado 
lugar a una etapa de seis años consecutivos durante los cuales he tenido el 
honor de ocupar un puesto de tanta relevancia como es el de Presidente de 
nuestro Ateneo.

Razones de edad y otras circunstancias familiares me han aconsejado no 
optar a un nuevo mandato; en otras palabras, me han aconsejado poner 
punto final a dicha etapa de mi presidencia.  Una etapa que recordaré mi-
entras viva, pues ha sido para mí muy enriquecedora y gratificante. Confío 
en que haya sido positiva para nuestra institución; este ha sido, en cualquier 
caso, mi sincero deseo.

El día 26 del pasado mes de junio se celebró una Asamblea General, cuyo 
Orden del Día incluía la elección de una nueva Junta Directiva. Recabada la 
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presentación de propuestas a tal efecto y tras la correspondiente votación 
fue elegida la candidatura encabezada por Margarita Orfila, vicepresidenta 
de nuestro Ateneo a lo largo de los últimos años.  Felicito cordialmente a 
Margarita Orfila y a todos los miembros de la nueva Junta Directiva deseán-
doles toda suerte de aciertos en su gestión.  

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento a quienes han formado par-
te de las tres Juntas Directivas que he presidido, al personal de la plantilla 
de nuestra casa y a las administraciones, instituciones,  empresas y personas 
particulares que, con su colaboración y aportación de esfuerzos, en unos 
casos, y con sus apoyos económicos, en otros, han hecho posible que nu-
estro Ateneo haya ocupado el lugar que le corresponde y se hayan podido 
desarrollar las actividades llevadas a cabo.

Sirvan esta líneas para despedirme de todos ustedes como Presidente, 
pues no es factible que pueda hacerlo personalmente de todos y cada uno.  
Y junto a esta cordial despedida, reciban mi agradecimiento por su confian-
za y su colaboración. 

Quedo particularmente a su entera disposición, compartiendo el orgullo 
de ser socio de nuestro Ateneo, mientras aprovecho gustoso la ocasión para 
presentarles mis atentos saludos, 

Con esta Presentación de la Memoria de Actividades del Curso Académico 
2011-2012 y mi colaboración en la redacción de su contenido pongo, por 
tanto, punto final a la etapa de mi presidencia en nuestro Ateneo con la 
satisfacción de haber aportado todo cuanto estuvo a mi alcance y, como 
dije en la carta antes reproducida, con el orgullo de pertenecer a la familia 
ateneística.

Mahón, octubre de 2012

José Antonio Fayas Janer
Presidente



memòria d’activitats del curs acadèmic 2011-2012  11

2. obERTuRA dE CuRS

El dia 7 d’octubre, a la Sala d’Actes de la nostra seu social, es celebrà l’acte 
d’obertura del Curs Acadèmic 2011-2012. 

Úrsula Mascaró Pons, dissenyadora de la firma de calçat Mascaró S.A., va 
oferir la lliçó inaugural del nou curs acadèmic amb la conferència titulada 
“Made in Menorca”. Es va comptar amb la presència de la consellera insular 
de Cultura Sra. Maruja Baíllo i de la alcaldessa de Maó Sra. Águeda Reynés, 
que acompanyaren a la taula presidencial a la conferenciant i al president de 
la nostra entitat, Sr. José A. Fayas Janer. La Sala d’Actes resultà insuficient 
per acollir el nombrós públic que volgué assistir-hi omplint-se també la sala 
de tertúlies i el replà annex a la sala d’actes des d’on es va poder seguir la ce-
lebració mitjançant els corresponents monitors del circuit intern de televisió.

Amb aquesta lliçó inaugural, que tant pel seu contingut com per la perso-
nalitat de qui la va pronuncià se sortia un tant del marc acadèmic habitual de 
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l’Ateneu, la nostra Institució va voler retre homenatge a la iniciativa empre-
sarial com element dinamitzador de la societat, precisament en els moments 
actuals de dificultats i d’incerteses econòmiques.

Segueix a continuació una breu referència al contingut de la lliçó: 

“MADE IN MENORCA”

Sra. ÚRSULA MASCARÓ,
Dissenyadora i empresària de la firma de calçat Mascaró

Úrsula Mascaró, representant de la tercera generació de sabaters de la 
firma Jaume Mascaró, va iniciar el seu parlament recordant l’evolució del 
taller artesanal de sabatilles de ballet nascut a Ferreries el 1918 i que avui és 
una important fàbrica de disseny, amb una àmplia xarxa de botigues pròpies 
arreu del món.

Va parlar de la importància de la feina feta en equip, de la valoració i el 
recolzament de la família, la transcendència d’una formació àmplia que ens 
facilita ser més competitius, apreciar la feina feta i saber-la posar al mateix ni-
vell del que es fa arreu del món i l’ús de la publicitat i les relacions públiques 
per vendre un producte i obrir mercats nous.

La producció de la firma Mascaró es basa en la innovació, la transformació 
d’un producte bàsic i tradicional en un producte de moda, combinant bellesa 
i tecnologia. El seu èxit probablement està fonamentat en una combinació 
d’aspectes, que bàsicament es tradueixen en l’equilibri entre servei, qualitat 
i preu.

Va insistir en l’esforç i en la dedicació, destacant entre d’altres el fet de 
que, molt sovint, grans projectes s’inicien a partir d’idees molt senzilles, amb 
pressupostos reduïts, però amb molta il·lusió, molta feina i forta labor co-
mercial. 
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3. ACTIvITATS PRòPIES

3.1. CONFERÈNCIES I CURSOS

3.1.1. CICLES DE CONFERÈNCIES

MEDIACIÓN: ALTERNATIVA A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

L’objectiu del cicle fou apropar-nos al concepte de mediació com una de 
les eines de solució de conflictes en diferents àmbits. Les conferències van 
córrer a càrrec de Mª José Camps Orfila i Lydia Vegas Vidal, llicenciades 
en Dret i especialistes en gestió de conflictes, a més de sòcies fundadores de 
Transforma S.C.

•	 Las personas y el conflicto (21-10-2011).
•	 Mediación escolar: aprendiendo a gestionar conflictos (27-10-

2011).
•	 Nuevos retos para empresas y trabajadores: medicación civil, 

mercantil y laboral (18-11-2011).
•	 Mediación familiar: elegimos decidir (02-12-2011).

ENERGIA

•	 Marcos Martín, Enginyer de Monts, vicepresident de la Asociación 
Europea de Bioenergía: Biomasa, una alternativa energética para 
Menorca (04-11-2011).

PERIODISME LOCAL VIST PER PERIODISTES

El 70è aniversari de la primera edició del diari Menorca (1941) fou el 
motiu que va donar lloc a aquest cicle de conferències organitzat per 
l’Ateneu.

•	 Francisco G. Basterra, articulista de El País i exdirector general de 
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CNN+: El vértigo digital acabará con el periodismo?. Va ser pre-
sentat per Pep Mir, cap de local del diari Menorca (19-11-2011).

•	 Taula redona: El paper de la premsa local i els nous reptes de la 
comunicació. Intervingueren: Llorenç Riera, articulista del Diario de 
Mallorca; Joan Serra, director del Diario de Ibiza i Josep Bagur, di-
rector del diari Menorca, i Acte de reconeixement de l’Ateneu al diari 
Menorca en el 70è aniversari de la seva primera edició: El President 
de l’Ateneu, Sr. José Antonio Fayas Janer va lliurar una placa comme-
morativa al President del Grup Editorial Menorca, Sr. Guillermo Díaz 
Montañés. Ambdós presidents pronunciaren sengles breus parlaments 
(26-11-2011).

•	 J. Bosco Marquès, exdirector del diari Menorca: 70 anys de navega-
ció i Pedro J. Bosch, articulista degà del diari Menorca: Cap als meus 
50 anys de strip-tease al diari Menorca (17-12-2011).

•	 Pere Melis Nebot, redactor en cap del diari Menorca: Menorca.info: 
el diari digital, una finestra oberta al món (13-01-2012).

PENSAR EN TIEMPOS DE CRISIS

El cicle convidà al públic interessat a reflexionar sobre determinats temes 
que aportessin una visió crítica sobre el rol que la tècnica juga en el món 
actual i a la revisió dels mites del nostre temps a través del raonament, ja 
que estan a l’arrel de molts problemes d’avui en dia. Les conferències van 
ser impartides per Carlos Gabriel Chada Castro, metge psiquiatra i doc-
tor en Filosofia per la Universitat de Venècia.

•	 La técnica como condición de la existencia humana (03-02-2012).
•	 Los mitos de nuestro tiempo (1a parte): Mitos individuales (10-

02-2012).
•	 Los mitos de nuestro tiempo (2a parte): Mitos colectivos (02-03-

2012).

HACEMOS EMPRESA AQUÍ Y AHORA

L’Ateneu, mitjançant la seva Vocalia de Joventut i amb la col·laboració 
del Club Rotaract de Menorca, va posar en marxa aquest cicle de conferèn-
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cies dirigit especialment a joves emprenedors amb la idea d’oferir recursos 
en la tasca d’iniciar nous projectes empresarials. 

•	 Carmen Crespo, gerent a Menorca de l’Associació de Joves Empresaris 
de Balears: Espíritu emprendedor y generación de ideas (03-05-
2012).

•	 Jesús Méndez, president de BELMERT, recuperació d’empreses en crisi: 
Emprende hoy (10-05-2012).

•	 Carmen Crespo, gerent a Menorca de l’Associació de Joves Empresaris 
de Balears: Elaboración de un plan de empresa y dar a conocer tu 
proyecto (17-05-2012)

•	 Antonio Cardona, coach. Coaching para jóvenes empresarios, los 
obstáculos internos (24-05-2012). 

LITERATURA INFANTIL

A través de les conferències presentades es va fer una aproximació al món 
de la literatura infantil, la seva història, els autors, els temes, els personatges 
i el seu simbolisme.

•	 Fàtima Anglada, biblioteconomista: La literatura infantil: una mica 
d’història (04-05-2012).

•	 Vicenç Arnaiz, psicòleg: La narració i el sentit de la vida (11-05-
2012).

•	 Pilar Vinent, Mª Jesús Cloquells i Noelia Martínez, escriptores i Car-
les Alberdi, il·lustrador: Taula rodona amb autors menorquins (18-
05-2012).

3.1.2. ALTRES CONFERÈNCIES

•	 Pilar Llop, lletrada del Gabinet Tècnic del Consejo General del Poder 
Judicial, responsable com a cap de secció del Observatorio contra la Vio- 
lencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial: 
Instrumentos judiciales en la lucha contra la violencia de género 
(28-10-2011).

•	 Juan Francisco López de Hontanar, president de la Sección Segunda 
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de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid: Medio ambiente, protección del patrimonio his-
tórico artístico y urbanismo (25-11-2011).

•	 Antoni Cardona Meliá, coach: Como afectan las creencias en la 
realidad (27-01-2012).

•	 Jean-Jacques Jordi, doctor en Història per la Universitat d’Aix Marsei-
lle: Els maonesos a Algèria a traves dels fons de l’Arxiu d’Ultra-
mar francès (31-05-2012).

•	 Marcos Urarte, enginyer industrial: Liderazgo en tiempos de incer-
tidumbre y complejidad. La fórmula de la competitividad. Confe-
rència organitzada conjuntament per l’Ateneu i el Cercle d’Economia de 
Menorca (07-06-2012).

3.1.3. RECORDANT A... / PARLANT AMB...

Aquest nou projecte pretén impulsar un seguit de col·loquis sobre perso-
nalitats nascudes o vinculades a Menorca que malauradament ja ens han 
deixat (Recordant a...) o que, per sort, tenim entre nosaltres (Parlant amb...). 
Als actes respectius hi participaran persones que les hagin acompanyat en 
algunes de les seves facetes (familiar, personal, professional, de afeccions, 
etc.), aportant vivències, fets o curiositats.

Al llarg del curs 2011-2012 s’han realitzat dos col·loquis:

Recordant a... Maria Lluïsa Serra Belabre. Col·loqui pilot, emmarcat 
dins les celebracions de l’Any Maria Lluïsa Serra Belabre, que va comptar 
amb la presència de Guillem Rosselló Bordoy, arqueòleg i director jubi-
lat del Museu de Mallorca i de Tomàs Vidal Bendito, catedràtic de Geo- 
grafia Humana a la Universitat de Barcelona, per la faceta professional de 
Maria Lluïsa Serra dins el món de l’arqueologia i de l’etnografia, respectiva-
ment, i de Mercedes Cano, pels aspectes humans i personals. Margarita 
Orfila, arqueòloga i vicepresidenta de l’Ateneu, va actuar com a moderado-
ra (07-12-2011).

Recordant a... Mateu Seguí Mercadal. Amb la participació de José F. 
Quadrado, metge i vicepresident de l’Ateneu, per la seva professió mèdi-
ca, Lucía Seguí, germana del recordat, per la vessant familiar i humana i 
Bosco Marquès, exdirector del diari Menorca, per l’àmbit professional del 
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periodisme que també cultivà el doctor Seguí. Actuà de moderador, Josep 
Mª. Quintana Petrus, expresident de l’Ateneu i gendre del recordat.(02-
02-2012).

3.1.4. CURSOS

REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES. VII edició

Nova celebració d’aquest curs, que assoleix la seva setena edició, conti-
nuant amb el mestratge de Rafael Esteve Alemany, professor d’Història 
General de la Música i d’Història de la Música Vocal al Conservatori Su-
perior del Liceu de Barcelona, que ens portà nous continguts mantenint 
l’interès i l’alt nivell dels anys anteriors. Es mantingueren els preus de les 
entrades: 8 € per sessió i 30 € per la totalitat del curs pels socis i, pels no 
socis, 10 € per sessió i 38 € per tot el curs. El programa va tractar les se-
güents composicions: 

•	 La consagració de la primavera, de Igor Stravinski (15-10-2011).
•	 Saül, de George Frideric Handel (29-10-2011).
•	 Quintet per a clarinet i corda, de Wolfgang Amadeus Mozart (12-

11-2011).
•	 Concert per a violí, de Piotr Ílitx Txaikovsky (03-12-2011).

XI CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA

Una edició més d’aquest curs que arriba així a la seva onzena programació, 
organitzat la Secció Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, 
amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat 
de les Illes Balears i l’Ateneu, i amb el suport de l’Obra Social de la Fundació 
“la Caixa”. Aquesta edició oferí algunes claus interpretatives sobre l’aplica-
ció pràctica de la filosofia en les nostres vides, especialment necessària en 
aquest temps de crisi, sota el títol conjunt de Prendre’s la vida amb filoso-
fia: una actitud per a temps de crisi. Els conferenciants i els títols de les 
seves intervencions foren els següents:

•	 Francesc Casadesús Bordoy, Professor de Filosofia Grega de la Uni-
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versitat de les Illes Balears i president de la Secció Balear de la SEEC: És 
encara la filosofia un camí per a la felicitat? (28-01-2012).

•	 Victor Gómez Pin, Catedràtic de Filosofia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona: El llegat aristotèlic i la realització de la condició hu-
mana (18-02-2012).

•	 Tomás Calvo, Catedràtic de Filosofia de la Universidad Complutense 
de Madrid: La filosofia en èpoques de crisi: models grecs clàssics 
(10-03-2012).

•	 Vicente Cristóbal, Catedràtic de Filologia Llatina de la Universidad Co-
plutense de Madrid: Les geòrgiques de Virgili: una crida al món 
primordial (28-04-2012). 

•	 Alberto Bernabé, Catedràtic de Filologia Grega de la Universidad 
Complutense de Madrid: Segregar-se d’una societat en crisi: una 
solució? L’actitud dels òrfics i els cínics (12-05-2012).

JOVES AMB FUTUR. HABILITATS PER A UN MÓN GLOBAL

Taller dirigit a joves de 12 a 15 anys, adolescents que es troben en una 
etapa vital on es consolida la personalitat. El taller ha tingut com a objec-
tiu aportar eines per a una millor adaptació a la societat global, amb una 
metodologia eminentment pràctica, amena i participativa. L’ha realitzat 
José Ignacio Carreras Vinent, llicenciat en Psicologia, màster en Teràpia 
Cognitivo-conductual i doctorant en Psicologia Clínica i Salut, amb algunes 
col·laboracions puntuals com foren, pel mòdul de Cultura/Multiculturalidad, 
les de Abeer el Sherif i Daniel Márquez Piris.

Tingué 25 participants i es va celebrar tots els dissabtes des del 25 de 
febrer al 31 de març. Les dues darreres sessions es van realitzar a la Sala de 
Plens del Consell Insular on també es lliuraren sengles diplomes als partici-
pants en un acte presidit per la Sra. Aurora Herráiz, consellera de Benestar 
Social i Joventut del Consell Insular de Menorca, i el nostre president Sr. José 
Antonio Fayas. El programa desenvolupat fou el següent:

1.- Técnicas de estudio / Salidas profesionales
2.- Inteligencia emocional
3.- Habilidades sociales
4.- Hablar en público
5.- Pensamiento positivo / Pensamiento crítico
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6.- Valores
7.- Idiomas
8.- Cultura / Multiculturalidad
9.- Tecnologías de la información y la comunicación

3.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES 

•	 El dia 18 d’octubre tingué lloc la presentació del primer número 
d’una nova col·lecció de publicacions del nostre Ateneu que, sota 
el títol “Monografies de l’Ateneu”, serà una “filial” de la Revista de 
Menorca i tindrà com a objectiu, en principi, l’edició de conferències 
realitzades a la nostre seu, que hagin destacat pel seu interès científic, 
literari o artístic i la temàtica de les quals no tengui relació directe amb 
Menorca (els treballs amb relació directe amb Menorca poden tenir la 
seva cabuda a la Revista de Menorca). La monografia presentada, que 
porta el títol de “El cerebro, órgano para la supervivencia”, recull les 
conferències que, emmarcades en el cicle del mateix títol, foren pronun-
ciades, els mesos de març i abril de 2008, pels Srs. Francisco J. Rubia, 
Catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, Ignacio Morgado, Catedràtic de Psicobiologia 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, i José Mª. Delgado García, 
Director de la División de Neurociencias de la Universidad Pablo Olavide 
de Sevilla. El cost de l’edició d’aquesta publicació ha estat finançat per 
l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”. A l’acte de dita presentació 
assistiren, acompanyant al President Sr. José Antonio Fayas, el Sr. Lluis 
Hernández, Vocal de Ciència i Tecnologia de la Junta Directiva, el Sr. 
Joan Ramón Fuertes, Director Executiu Territorial de La Caixa a Balears, 
i la Sra. Paloma Méndez, Directora d’Àrea de La Caixa a Menorca. El Sr. 
Fuertes manifestà la voluntat de La Caixa de seguir ajudant a l’edició de 
nous títols de la col·lecció que ara s’inicia independentment de l’ajut ge-
neral per a les activitats de l’Ateneu que, des de fa uns anys, concedeix 
la Fundació “la Caixa”. El Sr. Fayas expressà l’agraïment de l’Ateneu tant 
per l’ajut atorgat com per totes les atencions que La Caixa té envers la 
nostra institució.

•	 S’ha de consignar també que, fruit de les gestions realitzades, s’ha 
formalitzat un Conveni de Col·laboració entre el nostre Ateneu i 
l’Ateneu Barcelonès. L’acte de la seva signatura per part dels respec-
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tius presidents, Sr. José Antonio Fayas i Sr. Francesc Cabanes, acompa-
nyats d’alguns dels membres de les seves juntes directives, tingué lloc a 
la seu d’aquest últim el dia 13 de març. 

•	 Entre els dies 9 i 13 d’abril es celebrà, al Teatre Principal de Maó, el I 
Congrés Internacional de Bones Pràctiques en Patrimoni Mundial: Ar-
queologia. L’Ateneu hi va exposar una mostra del Llegat de Maria 
Lluïsa Serra Belabre que forma part del nostre fons patrimonial.

•	 El dia 6 de juny es presentà l’obre de Carme Cloquells Tudurí “Me-
canisme silenciós”. Margarita Ballester va fer la presentació del llibre.

•	 El dia 7 de juny l’Ateneu va rebre la visita d’un grup d’alumnes de 5 
anys del Col·legi Públic Mare de Déu de Gràcia, acompanyats de les se-
ves mestresses. Foren rebuts pel nostre president Sr. José Antonio Fayas, 
que els mostrà les dependències de la nostra seu i els explicà les activi-
tats que s’hi fan. 

•	 Del 22 de juny al 7 de juliol, organitzada per la Vocalia de Belles Arts i 
sota el títol de “A-TEMPorals. Las caras de Menorca”, tingué lloc, a la 
sala d’exposicions del Claustre del Carme, l’exposició de 30 escultu-
res sobre pedres de marès, obra de Mila Ahedo.

•	 El dia 21 de juny i com a acte de cloenda del curs acadèmic 2011-
2012, Rafael Esteve Alemany, professor d’Història General de la Mú-
sica i de Pedagogia de la Música del Conservatori Superior del Liceu de 
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Barcelona, oferí una conferència-audició sobre l’obra Quadres d’una 
exposició, de Modest Mussorgski.

•	 La nit del dia 17 d’agost el recinte del talaiot de Trepucó va acollir un 
esdeveniment singular organitzat per la Vocalia de Belles Arts amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de Menor-
ca i la Fundació Destí. Dit esdeveniment va consistir en l’exposició a 
l’aire lliure, i especialment il.luminades pels dispositius instal·lats 
per Ismael Martínez, de les escultures de Mila Ahedo abans vistes a 
la sala del Claustre del Carme, més un espectacle de llum i so que 
s’inicià amb el llançament virtual d’una pedra de fona per Lluis Pons 
(campió de Balears) i es concretà en un “mapping” en 3D, sobre el 
talaiot, creat per Lluis Daroca amb música de Guiem Soldevila i Ric-
hard Strauss i dansa de Geliah. Sobre la pedra vertical de la taula un 
“morphing”, també de Lluis Daroca, va presentar, en continu, tota 
l’obra de Mila Ahedo. Trifàsic Menorca aportà el suport tècnic per a tot 
l’esdeveniment. L’assistència de públic fou de 750 persones repartides 
en tres torns.

•	 Dins el cicle d’exposicions orientades a recolzar la difusió de les obres 
de joves creadors, iniciat el passat curs acadèmic, la Vocalia de Belles 
Arts va organitzar les següents exposicions:

- Exposició individual de pintura i escultura de la creadora italiana 
Flora Moriggio. La mostra recollia una selecció de les seves tèc-
niques i gèneres (16 a 30 -09-2011).

- Exposició individual de pintura de Gabriela Carballo. Composa-
da per un repertori de paisatges i figures femenines (16-12-11 
a 09-01-2012).

- Exposició individual de fotografies d’Àlex Llopis Milà “Denomi-
nació d’origen: Menorca” (29-06 a 31-08-2012)

3.3. TERTÚLIES

Han continuat, com als cursos acadèmics anteriors, a la Sala de Tertúlies 
de la nostra seu, els dimarts a partir de les 20 h., amb la participació d’un 
ponent que presenta el tema de debat. Els ponents que han participat a les 
tertúlies i els respectius temes tractats han estat els següents:
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•	 Águeda Reynés, Alcaldessa de Maó, va obrir el nou cicle de tertúlies amb 
el tema El camí del canvi (11-10-2011). 

•	 Josep Mª. Quintana, escriptor: L’escriptor i la seva obra. L’univers de 
J. M. Quintana (18-10-2011).

•	 Mons. Salvador Giménez, Bisbe de Menorca: Mirada de l’Església a la 
societat (25-10-2011).

•	 Javier García Vega, vicepresident del Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de les Illes Balears: La farmàcia i el farmacèutic en l’actualitat (08-11-
2011).

•	 Jordi Gutiérrez Jané, psicòleg i col·laborador habitual del diari “Menor-
ca”: La felicitat, possible o utopia (15-11-2011).

•	 Eulàlia Mascaró, osteòpata i fisioterapeuta. Què és la osteopatia i en 
què ens pot ajudar (22-11-2011).

•	 Pilar Díaz Verde, llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialista en onco-
logia: Situació i eines de l’oncologia actual (29-11-2011).

•	 Joan Garriga Barber, lligat al món del cinema des de 1973: Passat, pre-
sent i futur del cinema (13-12-2011). 

•	 Aurora Herráiz, consellera de Benestar Social i Joventut del Cosell Insular 
de Menorca: Crisi, crisàlide, gresol: el renaixement inevitable des-
prés de la pèrdua de valors (20-12-2011).

•	 Vicente Cajuso, president de l’Associació de Comerciants de Menorca 
(ASCOME): Situació del comerç a Maó. Debilitats i amenaces, forta-
leses i oportunitats (10-01-2012).

•	 Carlos Sintes, director general del Grup S’Algar Hotels: Reflexions sobre 
el turisme a Menorca (24-01-2012).

•	 José Ignacio Carreras Vinent, psicòleg: Joves amb futur, habilitats 
per a un món global (31-01-2012).

•	 Maria Camps, llicenciada en Filologia Hispànica: L’educació 0-3 anys 
a Menorca. Perspectives i incerteses d’una etapa modèlica (07-
02-2012).

•	 Àngels Andreu, Manuel Solà i Agustina Vallés. Amb motiu del 45è 
aniversari d’Asinpros: El valor de les entitats (14-02-2012).

•	 José Ignacio Seguí Chinchilla, delegat d’ISCOMAR a Menorca i capità de 
Marina Mercant: El transport marítim i els ports de Menorca. Pèrdua 
de competitivitat de Menorca en el tràfic de creuers (21-02-2012).

•	 Eulàlia Rubio Mesquida, fundadora i gerent d’ASPANOB i Núria Mas-
caró Sánchez, psicòloga de l’associació: Problemàtica de les famílies 
desplaçades i pisos d’acollida (28-02-2012).
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•	 Santiago Tadeo, president del Consell Insular de Menorca: Facilitar la 
reactivació econòmica (06-03-2012).

•	 Miquel Truyol, biòleg i especialista en gestió del medi ambient: Per 
què el futur necessita el bosc? (13-03-2012).

•	 Anke R. Voigt Dabbert, llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Uni-
versitat de Barcelona: Homeopatia, una forma respectuosa de gua-
rir-se (20-03-2012).

•	 Pau Seguí, secretari general de PIME-Menorca: L’economia menor-
quina en un context de canvi (27-03-2012). 

•	 José Guillermo Díaz Montañés, president d’Artiem Hotels i president 
del consell d’administració d’Editorial Menorca: Ésser empresari (03-
04-2012).

•	 Francesc Tutzó Bennasar, president del Consell d’Administració de 
Quesería Menorquina i president del Cercle d’Economia de Menorca: 
Doble transició al nostre país viscuda per alguns dels seus prota-
gonistes (10-04-2012).

•	 Mandi Seguí Jover, coordinadora d’activitats i programes d’INJOVE: 
L’Institut de la Joventut de Menorca. L’Administració al servei 
dels joves (17-04-2012).

•	 Antoni Juaneda, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i 
director insular de l’Administració General de l’Estat a Menorca: Els sa-
crificis necessaris per a l’estabilitat pressupostària (24-04-2012).

•	 Luis Sanz Álvarez, capità de la Guàrdia Civil a la reserva, llicenciat en 
Dret i escriptor: El poder del crim organitzat (08-05-2012).

•	 Pau Faner, escriptor, doctor en Filologia Romànica: Pau Faner i la seva 
obra (15-05-2012).

•	 Claudio Triay, doctor en Medicina i delegat a Menorca del Sindicat 
Mèdic de Balears: La sanitat pública en crisi? (22-05-2012).

•	 Andrés Ferrer (n’Andrés des Salón), actor, col·laborador degà de Ra-
dio Es Castell: Cafè Teatre Es Salón, ca meva (29-05-2012).

3.4. GRUP DE LECTURA: TALLER DE LECTURA JOVE

L’escriptora Carme Cloquells ha continuat coordinant aquest grup. Hi 
han participat cinc al·lotes d’entre 14 i 15 anys. Durant les reunions men- 
suals s’han llegit i comentat les obres següents: 
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- Lawrence d’Aràbia i El llibreter de Trieste, de Susanna Ra-
fart (21-10-11).

- Mi hermana Elba, de Cristina Fernández Cubas (16-12-11).
- Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, d’Annabel 

Pitcher (20-01-12).
- La última hoja, de O. Henry i projecció del curtmetratge Sha-

dows in the Wind basat en el mateix relat (10-02-12).
- El ball, d’Irène Némirovsky (16-03-12).
- La casa del propósito especial, de John Boyne (18-04-12).
- L’estiu de l’anglès, de Carme Riera (25-05-12).
- El perfum, de Patrick Süskind (22-06-12). 

Abans de finalitzar l’activitat es van decidir les lectures que es comentarien 
en la primera sessió del proper curs. Els llibres triats són: “Cims Borrascosos”, 
d’Emily Brontë i “Orgull i Prejudici”, de Jane Austen.

3.5. SALÓ DE PRIMAVERA. PREMI “GUILLERMO DE OLIVES PONS”

La presentació signada pel nostre president, que consta al catàleg al qual 
més endavant ens referirem, s’inicia amb les següents paraules Que un premi 
– en el camp de la creació artística i impulsat per una associació cultural – 
sigui convocat de forma continuada durant cinquanta anys constitueix, sens 
dubte, un fet que mereix ser destacat i celebrat. El premi al·ludit no es altre 
que el Saló de Primavera, convocat pel nostre Ateneu per primera vegada 
l’any 1962. El 50è aniversari de dita convocatòria, l’any 2012, era un fet molt 
destacable dins el curs acadèmic 2011-2012 i calia celebrar-ho. Per tal raó, 
s’organitzaren un acte acadèmic i una exposició i s’edità un catàleg de dita 
exposició.

L’acte acadèmic tingué lloc el dia 12 de juny i va incloure la presentació 
del catàleg de l’exposició, una conferència en torn al contingut artístic del dit 
catàleg pronunciada per Miquel A. Pons Carreras i l’actuació del Cor Femení 
de Cambra del Grup Filharmònic sota la direcció de la Sra. Lola Mir. L’acte 
va estar presidit pel Sr. José A. Fayas, president de l’Ateneu, acompanyat per 
l’alcaldessa de Maó Sra. Águeda Reynés, la Sra. María Dolores Olivares viuda 
del Sr. Guillermo de Olives Pons, el vocal de Belles Arts de la Junta Directiva 
de l’Ateneu Sr. Josep Bagur i el Sr. Pedro Riera en representació de La Caixa.
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El dia següent, 13 de juny, i a la Sala d’Exposicions de La Caixa al Carrer 
Nou, s’inaugurà l’exposició a la qual, de manera antològica, es van poder 
contemplar les obres premiades al Saló de Primavera des de l’any 1983 fins 
l’any 2010. S’ha de dir que a l’Ateneu no es va quedar cap obra de les con-
vocatòries anteriors; fou a partir de 1983 quan es va decidir que les obres 
destacades amb les medalles d’or i de plata passessin al patrimoni de la nostre 
institució. Per tal raó les obres presentades a l’exposició han estat vint. L’acte 
d’inauguració fou presidit pel nostre president Sr. José A. Fayas acompanyat 
per la Sra. Dolores Olivares, la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Maó 
Sra. Elisa Mus, el vocal de Belles Arts Sr. Josep Bagur i el Sr. Jaime Paricio en 
representació de “la Caixa”.

El catàleg editat consta de 160 pàgines, en 
format de 230x290. S’inicia amb una presen-
tació del nostre President a la qual segueix un 
escrit de la Sra. Dolores Olivares, viuda del Sr. 
Guillermo de Olives Pons, qui fou president 
del nostre Ateneu i en memòria del qual dita 
Sra. i els seus fills patrocinen el Saló desde 
l’any 2004 i han patrocinat igualment, junt 
amb l’Obra Social de “la Caixa”, l’edició del 
catàleg. Completen la part introductòria del 
catàleg uns comentaris del Vocal de Belles 
Arts de la Junta Directiva i coordinador de 
l’edició, Sr. Josep Bagur Corominas, sota el 

títol “El Saló de Primavera, finestra oberta a la llum” i un treball del Sr. Mi-
quel Antoni Pons Carreras que, amb el títol de “El Saló de Primavera. Breu 
ressenya d’un premi”, és un resum de la conferència que va pronuncià a 
l’acte acadèmic abans ressenyat. Tots els textos referits estan presentats en 
català i en castellà. Tot seguit s’inclouen unes referències a les dates més sig-
nificatives de l’història del Saló (anys 1962, 1971, 1983, 1992 i 2004), amb 
reproduccions documentals i comentaris. El catàleg inclou, finalment, una 
fitxa per a cada autor premiat, amb la seva imatge i dades personals, premis 
rebuts, exposicions realitzades i altres activitats i la reproducció de l’obre que 
va merèixer la distinció ateneística i forma part actualment del fons patrimo-
nial de la nostra entitat. 
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3.6. EL DOCUMENTAL DEL MES

El Documental del Mes és una iniciativa de la productora Paral·lel 40 que té 
com a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d’espectadors 
possible i incrementar la presència del documental europeu a les pantalles 
cinematogràfiques. Les projeccions al nostre Ateneu, que es fan a la Sala d’Ac-
tes, en versió original i subtitulada en català, son fruit d’un conveni de col-
laboració de la nostre entitat amb la Direcció General de Política Lingüística de 
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Al llarg del 
curs acadèmic 2011-2012, s’han projectat els següents documentals:

•	 Olímpicament grans. Alemanya (2010). Direcció: Jan Tenhaven (19-
09-2011)

•	 La revolució dels saris roses. Índia, Regne Unit (2010). Direcció: Kim 
Longinotto. (26-09-2011).

•	 Homes sincronitzats. Regne Unit, Suècia (2010). Direcció: Dylan Willi-
ams ( 17-10-2011).

•	 Barcelona, abans que el temps ho esborri. Espanya (2010). Direcció: 
Mireia Ros (14-11-2011).

•	 Gueto. Israel (2010). Direcció: Yael Hersonski (21-11-2011).
•	 Vidal Sassoon. EE.UU. (2010). Direcció: Craig Teper (19-12-2011).
•	 Tahrir 2011. Egipte, França (2011). Direcció: Tamer Ezzat, Ayten Amin i 

Amr Salama (23-01-2012).
•	 Ithemba. EE.UU., Zimbaue (2010). Direcció: Elinor Burkett (27-02-2012).

3.7. CINE NEGRE

Aquesta nova iniciativa de la Vocalia de Cine Club va consistir en la pro-
jecció de sis pel·lícules, una cada mes des del gener de 2012, a la Sala d’Ac-
tes. Mario Delgado i José A. Luque van realitzar les presentacions de les 
pel·lícules i després de cada projecció, Fernando Sabino s’encarregà de la 
crítica cinematogràfica. Las pel·lícules projectades foren:

•	 La dama desconocida (1944). Dir: Robert Siodmak (30-01-2012).
•	 La casa número 322 (1954). Dir: Richard Quine (20-02-2012).
•	 Silla eléctrica para ocho hombres (1959). Dir: Howard W. Koch (19-

03-2012).
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•	 El trompetista (1950). Dir: Michael Curtiz (16-04-2012).
•	 Los peces rojos (1955). Dir: José Antonio Nieves Conde (21-05-2012).
•	 Rififí (1954). Dir: Jules Dassin (11-06-12).

El bon resultat obtingut per aquesta nova activitat aconsella continuar-la 
en els cursos vinents.

3.8. AULES

3.8.1. MÚSICA

Han assistit a les classes de música al voltant de 90 alumnes.

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

Professorat

•	 Classes col·lectives: 
-  Sensibilització musical (nens de 4 a 7 anys): Júlia Pasqual
-  Llenguatge musical (nens de 8 a 12): Marta Florit i Oscar Amieva

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

Audicions

1er. trimestre
•	 Alumnes de piano i violí. Sala d’Actes de l’Ateneu (20-12-2011).
•	 Alumnes de violoncel, flauta i piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (21-

12-2011).
•	 Alumnes de piano i guitarra. Sala d’Actes de l’Ateneu (23-12-2011).
•	 Alumnes de les classes col·lectives. Sala d’Actes de La Salle de Maó 

(17-12-2011).
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2on. trimestre
•	 Alumnes de violí: Sala d’Actes de l’Ateneu (12-03-2012).
•	 Alumnes de piano i guitarra: Sala d’Actes de l’Ateneu (23-03-2012).
•	 Alumnes de violoncel, piano i flauta: Sala d’Actes de l’Ateneu (28-

03-2012).
•	 Alumnes d’oboè i piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (02-04-2012).

3er. Trimestre
•	 Alumnes de piano i guitarra: Sala d’Actes de l’Ateneu (25-05-2012).
•	 Alumnes d’oboè i piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (28-05-2012).
•	 Alumnes de violoncel i flauta: Sala d’Actes de l’Ateneu (30-05-2012).
•	 Alumnes de les classes col·lectives. Teatre de l’Orfeó Maonès, amb un 

nou format de concert que ha consistit en la representació d’un conte 
musical, “El gegant egoista”, en el que han participat alhora tots els 
alumnes de les classes col·lectives, incloent la participació d’un pare com 
a narrador (20-06-2012).

•	 Alumnes de violí: Sala d’Actes de l’Ateneu (14-06-2012). 

Els dies 4 i 5 de juny, a la Sala d’Actes de l’Ateneu, es van oferir mostres 
auditives i pràctiques d’instruments, de gran valor des del punt de vista pe-
dagògic ja que es donaven a conèixer als alumnes en petits grups i de ma-
nera rotativa.

3.8.2. DIBUIX I PINTURA

Professora: Cristina Oñate.

Aquest curs han estat matriculats al voltant de 50 alumnes: 8 alumnes 
adults i la resta amb edats compreses entre els de 3 i 16 anys. Cristina 
Oñate, professora d’aquesta activitat des de fa molts anys, s’ha acomiadat 
de l’Ateneu donat el seu trasllat de domicili a Mallorca per raons familiars. 

Classes

Adults

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

Infantil i juvenil

•	 Classes de dibuix i pintura de dilluns a dissabte.

Exposició de final de curs conjunta de tots els alumnes de dibuix i pin-
tura, amb una selecció de 125 treballs realitzats durant el curs. S’han emprat 
diverses tècniques: oli, acrílic, pastel , aquarel·les, ceres... sobre formats de 
mides molt variades (04 a 16 de juny).

3.8.3. FOTOGRAFIA DIGITAL

José Francisco Quadrado, conductor per sisè any consecutiu dels cursos 
de fotografia de la nostra entitat, va dedicar la fase inicial del curs a l’anàlisi 
de les prestacions de que disposen les càmeres digitals, sovint difícils d’inter-
pretar donada la complexitat de les funcions i desconeixement de la termi-
nologia. La següent etapa es va basar en l’estudi del format d’imatge digital 
(RAW), seguit de la pràctica del Photoshop CS5. 

•	 IX Exposició fotogràfica dels 17 alumnes de la Secció Fotogràfica. A 
la Sala d’Actes de l’Ateneu es van exposar 50 fotografies realitzades 
amb les tècniques apreses durant el curs (29 de febrer al 17 de març de 
2012).

•	 X Exposició fotogràfica de la Secció Fotogràfica. La mostra, que fou 
dedicada a Lluís Guasteví Ginard, recentment finat, va estar compo-
sada pels treballs de 14 participants i va comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Maó (Claustre del Carme del 13 al 28 de juliol de 
2012).

L’Ajuntament de Maó va fer cessió d’ús d’un televisor per l’aula de 
fotografia digital. El lliurament es va realitzar durant una sessió del curs i 
van estar presents l’alcaldessa Águeda Reynés, la tinent d’alcaldia Vanesa 
Contreras, el regidor de Noves Tecnologies, Alejandro Sanz, el president de 
l’Ateneu, José A. Fayas i el responsable del curs José Francisco Quadrado 
(21-01-2012).
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3.8.4. IDIOMES

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

3.8.5. INFORMÀTICA

Nou curs que ha acollit, des de novembre a juny, al voltant de vuit alumnes 
dividits en dos grups i en sessions de dues hores setmanals.

El programa, desenvolupat pel professor Carles Camps, ha tractat temes 
d’informàtica bàsica: introducció al correu electrònic, processadors de tex-
tos, presentacions amb PowerPoint, fulles de càlcul, bases de dades amb 
Access, navegació per Internet i recerca d’informació.

3.9. BIBLIOTECA

S’han seguit rebent els diaris i revistes habituals, tant generals com locals, 
i també han ingressat un nombre important de monografies, ja sigui per 
intercanvi, per donació dels propis autors o d’algunes entitats i per compra. 
S’ha continuat amb la catalogació del fons, que ja compta amb més de 
6.000 registres al Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (http.//cabib.uib.
es/), les tasques de retrospectiva i les d’intercanvi de la Revista de Menorca 
amb altres entitats.

Al mes d’abril, coincidint amb la Festa del Llibre, es vàren seleccionar 
llibres i números de revistes duplicats i es posàren a la disposició dels socis, 
que els pogueren adquirir mitjançant un donatiu entre els dies 23 i 30. La 
recaptació va servir per a comprar nous llibres. També es va organitzar una 
exposició amb varies edicions de “El Quijote” i altres obres de Cervantes, 
extretes del fons propi de la Biblioteca.

En quant a la fonoteca, s’ha de dir que s’han realitzat 40 enregistraments 
de conferències en format mp3. I com a novetat del curs destacar que també 
s’han enregistrat, en format audiovisual, les dues sessions del cicle “Recor-
dant a...”. 
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4. REvISTA dE mENoRCA

Aquest curs s’ha publicat el Tom 91 de la Revista de Menorca. En el dit tom 
s’inclou una Presentació del president Sr. José Antonio Fayas Janer a la qual 
pertanyen els següents paràgrafs:

La trajectòria històrica de la nostra Revista és una lluita constant per arri-
bar, superant dificultats, a les mans dels lectors.

Les dites dificultats fan que el ritme d’edició no tengui l’agilitat que tots 
voldríem i això dóna lloc al fet que, per culpa de voler mantenir una seqüèn-
cia cronològica en els toms successius, es produeixin algunes incoherències 
entre les dates de redacció d’algun treball i l’assignació temporal del tom en 
el qual s’inclou.

A fi d’evitar aquests fets el Consell de Redacció ha acordat actualitzar 
la cronologia dels toms, tot i mantenir-ne la numeració correlativa. Conse-
qüentment, d’ara endavant, la numeració continuarà sense cap modificació 
ni alteració i en la portada de cada tom, a més del número ordinal correspo-
nent, constarà la data real que correspongui a la seva edició. És per això que 
a la portada del tom present consta l’any 2012. 

Els treballs inclosos en dit Tom 91 i els seus respectius autors son els se-
güents:

Filologia
•	 Jaume Escandell, Carme Lluch Juaneda

Aspectes estructurals del glosat a Menorca
•	 Ismael Pelegrí i Pons

L’obra assagística de Gumersind Gomila
Història/Social
•	 Patricia Murrieta Flores, David Wheatley, Kristian Strutt, Catalina Más 

Florit, Miquel Angel Cau Ontiveros
Prospección geofísica en la basílica de Es Cap des Port, Fornells 
(Mercadal, Menorca): resultados preliminares

•	 Martí Crespo i Sala
Els Messa: del Raval al Penyal
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•	 Alfons Méndez Vidal, Joan Hernández Andreu
El paper dels empresaris en el desenvolupament de Menorca: 
una anàlisi històrica a partir de les seves biografi es

•	 Antoni Fullana Coll, Miquel Seguí Llinàs 
El turisme a Menorca. Retard en el seu desenvolupament dins 
de l’àmbit balear

Ciències
•	 Lluís Cardona Pascual

Identifi cació dels depredadors de borms a les aigües
oceàniques de Menorca

•	 Alberto Bertolero, Joan Petrus
Distribució actual de la tortuga mediterrània a Menorca

Assaig
•	 Oscar Sbert Lozano

Menorca, de l’emigració a l’immigració: realitats i refl exions
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5. Iv foRo mENoRCA IllA dEl REI

Aquesta edició del Foro Menorca Illa del Rei fou organitzada, igualment 
que les anteriors, pel nostre Ateneu, la Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei i 
Editorial Menorca S.A.. Es va celebrar el dimarts dia 14 d’agost i, també com 
les anteriors, es desenvolupà al recinte de l’Illa del Rei.

Sota el títol global de “El cambio imprescindible de la Administración Pú-
blica” intervingueren els següents ponents: Antonio Beteta, Secretario de 
Estado de Administraciones Públicas, Enric Juliana, periodista i sots-director 
de La Vanguardia, Guillem López Casanovas, economista, catedràtic d’Eco-
nomia a la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banco de España, i Josep 
Mª Quintana, jurista, escriptor i expresident de l’Ateneu.

L’assistència de públic fou molt nombrosa. Més de 400 persones ompliren 
el recinte, destacant la presència del president del Consell Insular de Menor-
ca, Sr. Santiago Tadeo, el conseller d’Administracions Públiques i la directora 
general de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes Balears, Sr. Simón Gor-
nés i Sra. Margaret Mercadal respectivament, quatre consellers del Consell 
Insular de Menorca (Sra. Maruja Baíllo, de Cultura, Patrimoni i Educació; Sra. 
Aurora Herráiz, de Benestar Social i Joventut; Sr. Lluís Alejandre, de Mobilitat 
i Projectes; i Sr. Juanjo Pons, de Cooperació, Esports i Habitatge), el Director 
Insular de l’Administració de l’Estat, Sr. Antoni Juaneda, l’alcaldesa de Maó, 
Sra. Agueda Reynés, l’alcalde de Es Castell, Sr. Lluís Camps, i exmembres del 
Govern de les Illes Balears (Alexandre Forcades, actual president del Cercle 
d’Economia de Mallorca, Joana Barceló i Joan Huguet, expresidents del Con-
sell Insular de Menorca), el Bisbe de Menorca, Mon. Salvador Giménez, el 
president del Cercle d’Economia de Menorca, Sr. Francesc Tutzó, el diputat S. 
Juan Carlos Grau i la senadora Sr. Juana Francis Pons, entre d’altres.

Després de les intervencions dels ponents tingué lloc un interessant debat 
general moderat pel Sr. Josep Bagur, director del diari Menorca.

En general, es qüestionaren l’existència d’excessius nivells a les Administra- 
cions Públiques, amb competències concurrents i fins i tot casos de duplicitat 
i d’ ineficiència. Pel que fa al cas particular de Menorca el Foro va concloure 
la conveniència de reforçar el paper del Consell Insular i mancomunar serveis 
municipals.
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6. CINEClub

Les projeccions s’han realitzat, setmanalment, a una de les sales Ocimax, 
els dimecres i els dijous a les 20.30 h. i a les 22.30 h.

A continuació es relacionen les 33 pel·lícules projectades:

•	 De dioses y hombres. França (2010). Direcció: Xavier Beauvois (21/22-
09-2011).

•	 Inside Job. USA (2010). Direcció: Charles Ferguson (28/29-09-2011). 
•	 Nowhere boy. Regne Unit (2009). Direcció: Sam Taylor-Wood (5/6-10-

2011).
•	 The company men. USA (2010). Direcció: John Wells (19/20-10-2011).
•	 Primos. España (2011). Direcció: Daniel Sánchez Arévalo (26/27-10-

2011). 
•	 The fighter. USA (2010). Direcció: David O. Russell (2/3-11-2011).
•	 El hombre de al lado. Argentina (2009). Direcció: Mariano Cohn i Gas-

tón Duprat (9/10-11-2011).
•	 Una mujer en África. França (2009). Direcció: Claire Denis (16/17-11-

2011).
•	 Neds. França, Itàlia, Regne Unit (2010). Direcció: Peter Mullan (23/24-

11-2011). 
•	 En un mundo mejor. Dinamarca (2010). Direcció: Susanne Bier (30-

11/01-12-2011).
•	 El viaje del director de recursos humanos. Israel, Alemanya, França, 

Romania (2010). Direcció: Eran Riklis (14/15-12-2011).
•	 Mic Macs, un gran follón. França (2009). Direcció: Jean-Pierre Jeunet 

(21/22-12-2011).
•	 Happy thank you more please. USA (2010). Direcció: Josh Radnor 

(11/12-01-2012). 
•	 Melancholia. Dinamarca, Suècia, França, Alemanya i Italia (2011). Di-

recció: Lars von Trier (18/19-01-2012.
•	 Blackthorn (Sin destino). Espanya, França i Bolívia (2011). Direcció: 

Mateo Gil (25/26-01-2012). 
•	 No tengas miedo. Espanya (2011). Direcció: Montxo Armendáriz (1/2-

02-2012.
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•	 El niño de la bicicleta. Bèlgica, França i Itàlia (2011). Direcció: Jean-
Pierre Dardenne i Luc Dardenne (8/9-02-2012). 

•	 Todas las canciones hablan de mí. Espanya (2010). Direcció: Jonás 
Trueba (15/16-02-2012).

•	 Another year. Regne Unit (2010). Direcció: Mike Leigh (22/23-02-
2012). 

•	 El ilusionista. Regne Unit i França (2010). Direcció: Sylvain Chomet 
(7/8-03-2012).

•	 Feliz año, abuela. Espanya (2011). Direcció: Telmo Esnal (14/15-03-
2012).

•	 I’m not there. USA i Alemanya (2007). Direcció: Todd Haynes (21/22-
03-2012).

•	 Habemus Papam. Itàlia i França (2011). Direcció: Nanni Moretti (28/29-
03-2012).

•	 Un método peligroso. Regne Unit, Alemanya, Canadà (2011). Direc-
ció: David Cronenberg (11/12-04-2012) 

•	 The yelow sea. Corea del Sud (2010). Direcció: Na Hong-jin (18/19-
04-2012).

•	 Drive. USA (2011). Direcció: Nicolas Winding Refn (25/26-04-2012).
•	 Shame. Regne Unit (2011). Direcció: Steve McQueen (2/3-05-2012).
•	 Nader y Simin, una separación. Iran (2011). Direcció: Asghar Farhadi 

(9/10-05-2012).
•	 El árbol de la vida. USA (2011). Direcció: Terrence Malick (16/17-05-

2012).
•	 Rendición. Regne Unit (2011). Direcció: Paddy Considine (23/24-05-

2012).
•	 El Havre. Finlàndia, França i Noruega (2011). Direcció: Aki Kaurismäki 

(30/31-05-2012).
•	 Medianeras. Argentina, Espanya i Alemanya (2011). Direcció: Gustavo 

Taretto (6/7-06-2012).
•	 De tu ventana a la mía. Espanya (2011). Direcció: Paula Ortiz (13/14-

06-2012).
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7. gRuP fIlhARmòNIC

El Grup Filharmònic ha ofert els següents concerts:

•	 Número 1096. Concert a càrrec de membres del Quartet Aguinaga 
(Esther Pons Barro - violí -; Andreu Cardona - viola -; Álvaro Cardona - 
violoncel -), Ulyana Popovich (piano) i Andriy Lemekh (flauta). Van oferir 
Quartet per a flauta i cordes KV.285b, de W.A. Mozart; Quartet per a 
piano i cordes en do menor op. 60, de J. Brahms i Allegro non troppo.-
Scherzo.Allegro.-Andante.-Finale.Allegro. Sala d’Actes (21-01-12). 

•	 Número 1097. “Les set darreres paraules de Crist a la Creu”, en versió 
per a orquestra de corda, de Franz Joseph Haydn; sota la direcció de 
Lola Mir. Concert dedicat a Lluís Guasteví, absent per una greu malaltia. 
Església de Santa Maria de Maó (06-04-12). 

•	 Número 1098. La Coral Femenina de Cambra del Grup Filharmònic va 
participar a l’acte acadèmic del 50è Aniversari de la 1a convocatòria del 
Saló de Primavera, amb el següent programa: Let all who sing be merry 
d’Orazio Vecchi i Now is the month of maying de Thomas Morley (ma-
drigals), Tomorrow belongs to me de John Kander Old mother hubbard 
de W.H. Hutchinson, As torrents in summer i Fly, singing bird op. 26 
nº 3 d’E. Elgar i Can you feel the love tonight d’Elton John. Al piano i 
direcció: Lola Mir. Sala d’Actes (12-06-12).

•	 Número 1099 i 1100. Concert a càrrec de la Coral Femenina de Cam-
bra amb acompanyament de piano a la primera part i acompanyament 
de Quartet de corda, cor i trio solista a la segona part. Van oferir a la 
primera part Ave Verum de C. Saint-Saëns, Let all who sing be merry 
d’Orazio Vecchi i Now is the month of maying de Thomas Morley (ma-
drigals), Old mother hubbard de W.H. Hutchinson, As torrents in sum-
mer i Fly, singing bird op. 26 nº 3 d’E. Elgar, Tomorrow belongs to me 
de John Kander, Pick a pocket or two de L. Bart i Can you feel the love 
tonight d’Elton John. A la segona part: Missa en Sol Major de Franz 
Schubert i Magnificat de J.M. Haynd. El quartet va estar composat per 
Esther P. Barro (violí), Carmen Cardona Mir (violí), Andreu Cardona Mir 
(viola) i Pau Cardona Mir (violoncel). Van actuar de solistes M. Victo-
ria Vicente (soprano), Montse Mercadal (mezzosoprano) i Nina Borràs 
(mezzosoprano). Al piano i a la direcció: Lola Mir (dies 13 i 15 de juliol a 
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l’Església Parroquial des Migjorn Gran i Sala d’actes de l’IES Joan Ramis 
i Ramis, respectivament).

L’Assemblea General Ordinària dels socis del Grup va tenir lloc el dia 1er 
de desembre de 2011.

El dia 18 d’abril morí el Sr. Lluís Guasteví Ginard, gran amic i col·laborador 
del Grup durant molts anys. El Grup va expressar el seu condol a la família; 
en el seu funeral el Quartet Aguinaga (Pau Cardona substituint a Álvaro 
Cardona) va interpretar diferents fragments musicals.

El Grup ha continuat reunint-se tots els diumenges de 19.30 a 21 h., a la 
Sala d’Actes de l’Ateneu, per a “fer música”. La darrera trobada d’aquest 
curs acadèmic va ser el dia 20 de maig.
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8. gRuP fIlATèlIC I NumISmàTIC

A més de les Reunions dominicals a l’Ateneu dels membres del Grup, 
amb participació de col·leccionistes, filatelistes i numismàtics (setembre de 
2011 a juny 2012), s’han realitzat les següents activitats:

•	 XXIX Exposició filatèlica i II de Sant Lluís dedicada als 250 anys de 
la fundació del poble de Sant Lluís. L’exposició es va poder visitar a 
l’Ajuntament de Sant Lluís entre els dies 7 i 15 d’octubre. Durant l’acte 
inaugural s’habilità una estafeta temporal de correus on s’estampava un 
mata-segells especial commemoratiu. 

•	 Exposició “La meva col·lecció de segells”. A la Sala Municipal d’Ex-
posicions del Claustre del Carme, del 15 al 30 de desembre. Es van 
mostrar cinc col·leccions, dos d’elles de joves col·leccionistes menor-
quins, una d’un jove de Calpe (València) i la cinquena d’Agustín Sainz, 
de caràcter didàctic. A l’acte inaugural es va presentar el segell editat en 
homenatge del centenari del naixement de Maria Lluïsa Serra Belabre.

•	 El Grup, juntament amb la Federació de Societats Filatèliques de Balears, 
va organitzar una ludoteca filatèlica adreçada a nens d’entre 9 i 12 
anys i guiada per Agustín Sainz Romero, monitor nacional de filatèlia. 
L’objectiu de l’activitat fou que, de forma divertida, els joves entressin 
en contacte amb el món del col·leccionisme. La ludoteca va tenir lloc en 
el Claustre del Carme els dies 28 a 30 de desembre.
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9. ACTIvITATS ExTERNES

9.1. CONFERÈNCIES

•	 Isabel Espiau, arquitecte, i Antoni Gomila, escultor: El procés de re-
habilitació de la torre de l’edifici principal de l’Illa del Rei. Acte 
organitzat per la Fundació Hospital Illa del Rei (23-09-2011).

•	 Cristina Gómez Palliser, mestra, coach i especialista en educació emo-
cional: Què pot fer el coaching per augmentar el teu benestar?. 
Acte organitzat per Arango Coaching (Madrid) i Centro de Yoga Aura 
(06-10-2011).

•	 Pepa Teixidó, presidenta de ADEMIB Menorca (Associació de Mediació 
Familiar): Memòria de cinc anys de feina (07-11-2011). Acte organit-
zat per ADEMIB Menorca.

•	 Rafael Puente Calvo: Bolívia a la cruïlla, la lluita dels moviments 
socials pels drets humans i els recursos naturals. La conferència va 
anar seguida de la presentació del documental “Amanece Dignidad. 
Voces latinoamericanas frente al poder de las multinacionales”. Acte 
organitzat per Amnistia Internacional (10-11-2011).

•	 Guillem Mulet, president de la Federació Balear d’Espeleologia: Xerra-
da acompanyada de la projecció de la pel·lícula “Cova des Pas de Vall-
gornera (Mallorca). Acte organitzat per Unió Excursionista Menorquina 
(11-11-2011).

•	 Maria Auxiliadora Moll Serra: La salut dret de tots... Reflexions 
per pensar i actuar. Acte organitzat per Mans Unides (23-02-2012). 

•	 Lorenzo Víctor Rodriguez, magistrat i vocal president de la Exma. 
Cambra Primera en lo Criminal de Ciutat de Còrdova (Argentina): Crims 
de lesa humanitat. Judicis a les juntes militars a l’Argentina. Acte 
organitzat per Amnistia Internacional (13-04-2012).

•	 Giancarlo Castiglione, membre de l’equip directiu del Fòrum Solidari-
dad con Perú: Situació dels Drets Humans a Perú. Es va projectar el 
documental “Difundiendo la verdad” de Felipe Degregori. Acte organit-
zat per Paz con Dignidad Illes Balears (15-06-2012).

•	 Raquel Magem, tècnic superior en Dietètica i Nutrició: Equilibrio y 
placer en la alimentación. 
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9.2. PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES

•	 Presentació del Seminari Mètode Yuen, a càrrec de Pino del Castillo 
(20-10-2011).

•	 Presentació del llibre Budisme modern, per part de la monja budista 
Kelsang Paglam. Organitzat pel centre Kadampa Dhrama Kadam (22-
10-2011).

•	 Cata de vins conduïda per De Vins Menorca, amb motiu de la pre-
sentació de Caves Recaredo. L’acte va córrer a càrrec de Ferran Junoy, 
director comercial de Recaredo (04-11-2011).

•	 El nostre president, Sr. José Antonio Fayas Janer, presentà l’obre Un 
triángulo masónico. Los secretos de tres vidas azarosas: Francesc 
Seguí, Miguel Cayetano Soler y Juan Bautista Picornell, de Román 
Piña Homs. Intervingueren també l’autor Sr. Piña Homs i la Consellera 
de Cultura del Consell Insular de Menorca Sra. Maruja Baíllo (14-12-
2011).

•	 El Coronel d’Enginyers, Francisco Fornals va presentar el seu nou llibre 
El cuerpo de Ingenieros del Ejército en Menorca, siglos XIX y XX 
(22-12-2011).

•	 El dia 3 de febrer, el Cercle d’Economia de Menorca, entitat acabada 
de constituïr i que, amb el previ acord de la nostra Junta Directiva, ha 
fixat el seu domicili social a la nostra seu, va donar a conèixer els seus 
objectius i futures actuacions en roda de premsa celebrada a la Sala 
Vives Llull.

•	 Presentació del llibre El psicólogo y la molesquina de Pep Freixa i 
Joan Elorduy, a càrrec de Jordi Calvet i Fernando Pérez-Pacho. Acte 
organitzat per l’editorial Heptaseven (24-02-2012).

•	 Ponç Pons i José Luis Clemente van fer la presentació del llibre de Jordi 
Odri, Sal als ulls. Acte organitzat per l’editorial Heptaseven (09-03-
2012).

•	 L’antropòleg i professor d’Història de la Universitat de Barcelona, Jau-
me Botey, va presentar el seu llibre Josep Seguí Mercadal, capellà 
compromès amb el món. Acte organitzat per Cristians pel Socialisme 
(17-03-2012). 

•	 Sessió informativa sobre estudis universitaris per a pares i alumnes de 
batxillerat, a càrrec de María Luisa Espasa Sempere i Máximo Hi-
dalgo Villarroya. Acte organitzat per l’Institut Químic de Sarrià (21-
03-2012). 
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•	  Juan Sánchez Díaz i Jordi Corominas van presentar l‘audiovisual 
sobre alpinisme d’alta muntanya en els Alps Francesos i Suïssos Una 
puerta hacia la aventura (29-03-2012).

•	 Presentació del llibre Entre vías de José Luis Clemente, a càrrec de 
Mario Delgado i Luis Alejandre. Acte organitzat per l’editorial Heptase-
ven (30-03-2012). 

•	 José Luis Clemente i Pedro J. Bosch van fer la presentació del llibre de 
Raquel Avalos, Dios somos tú y yo. Acte organitzat per l’editorial 
Heptaseven (20-04-2012).

•	 Concert sobre el Barroc a càrrec dels alumnes de piano del Conserva-
tori Professional de Música de Menorca. Acte organitzat pel Conser-
vatori Professional de Música de Menorca (01-06-12).
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10. juNTA dIRECTIvA

A l’Assemblea General Ordinària de Socis, celebrada el dia 26 de juny de 
2012, es va procedir a la renovació reglamentària de càrrecs de la Junta Di-
rectiva. S’aprovà la proposta presentada i la nova Junta Directiva va quedar 
organitzada de la següent manera:

Presidenta  Margarita Orfila Pons 
Vicepresident 1r  Antonio-Luis Casasnovas Tudurí
Vicepresident 2n  José Fco. Quadrado Quintana 
Secretari 1r  Oscar Sbert Lozano 
Secretari 2n  Josep M. Puig Martín
Comptador 1r  José Luis Sastre Gardés
Comptador 2n  Antonio-Luis Casasnovas Tudurí
Bibliotecari 2n  Carlos Medina Romaní
Conservador Museu 1r  Josep Miquel Vidal Hernández
Conservadora Museu 2n  Mª Paz Seguí Chinchilla

Vocalies

Belles Arts Josep Bagur Corominas
Ciència i Tecnologia  Rafael Andreu Güell
Història i Art Mª José Hernández Ravanals
Innovació Patricia Menéndez Prieto
Literatura Carme Cloquells Tudurí
Música Lola Mir Ortiz
Relacions externes Miguel Barca Mir
Temes legals José Mª. Puig Martín
Tertúlies Antoni Olives Camps
Cine Club César I. Rodríguez Merchán
Grup Filharmònic Lola Mir Ortiz
Grup Filatèlic i Numismàtic José Ametller Pons
Secció Fotogràfica José Fco. Quadrado Quintana







amb el suport de:


