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1. PRESENTACIÓ 
 
 
   L'obertura dels cursos acadèmics de l ‘Ateneu de Maó té 
   sempre dos vessants. D'una banda s'avisa que, passat l'estiu,  
   es reprenen les activitats i, per una altra, el contacte amb els 
   socis, amb les autoritats presents i amb el públic que  
   puntualment acudeix cada any a aquesta cita.  
 
   Habitualment el president, en nom de la Junta Directiva,  
   rendeix comptes, en certa mesura, del que s'ha fet i,    
             especialment, del que es farà. En el cas del present curs, es 
va iniciar amb el canvi de Junta i de presidència. L'Assemblea General de juny va 
votar a favor de la candidatura presidida per mi, amb el que es va realitzar un 
traspàs oficial de càrrec. 
  
Ha estat per a mi un honor que els socis confiessin en la meva persona i 
ratifiquessin l'elecció dels components de la Junta Directiva i vocalies que 
dirigeixen actualment aquesta centenària entitat. En l'acte d'obertura, i com cap 
visible dels membres de la directiva, vaig poder agrair públicament aquesta 
confiança dipositada en nosaltres. 
 
L'acte que va iniciar el curs va anar seguit per la Lliçó Inaugural que va estar a 
càrrec del catedràtic en Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, el Dr. 
Camilo J. Cela Conde, sota el títol “El ser humano creó el arte, ¿o fue al revés? Un 
tema complex que, amb l’amenitat i claredat expositiva del Dr. Cela, va 
entusiasmar als assistents. 
  
Des d'aquesta data, l ‘Ateneu ha desenvolupat una activitat vertiginosa que s'ha 
mantingut a l'estiu, encara que a un ritme menor. Això enllaça amb el procés de 
renovació que aquesta Junta va emprendre a l'inici del mandat. Els canvis visibles 
promoguts en benefici de l’Ateneu per a optimitzar recursos, han vingut donats per 
un canvi d'horaris d'obertura i de reestructuració dels horaris del personal. El 
resultat, després del temps transcorregut, és del tot positiu. 
  
També, dins dels principis que regeixen a l'entitat des de 1905, tan ben exposats 
pel Dr. Alabern en el seu discurs de presentació d’aquesta entitat, l'actual 
presidència ha iniciat una renovació en el propi funcionament, on les vocalies i 
càrrecs de la Junta Directiva han cobrat un major protagonisme, responsabilitzant-
se de manera exemplar en els seus càrrecs, el que ha conduït a un magnífic 
treball en equip que entre tots hem creat. 
 

S'ha iniciat un canvi de tipus conceptual que permetrà que aquest Ateneu tingui 
cada vegada major presència entre la ciutadania menorquina, essent un repte per 
al qui el dirigim, com es prendre el pols dia a dia del que esdevé a l’illa i recollir el 
sentir general, reflectint-lo en les activitats que aquí desenvolupem, manifestant 
els canvis que es van produint en la societat actual. 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ateneu
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=vocalias
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ateneu
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ateneu
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Alabern
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ateneu


 

 

  
Dins d'aquest canvi, a aquesta directiva li interessa especialment el sentir dels 
socis de l‘Ateneu, volem que es considerin protagonistes dels esdeveniments que 
anem duent a terme a l’entitat. 
 
Seguint amb aquests projectes de renovació, un altre dels canvis que es produirà 
és el de la reobertura del Gabinet d’Història Natural gràcies a les aportacions 
particulars rebudes per a aquest fi. 
  
Les activitats realitzades al llarg del curs 2012-2013 es veuen reflectides dins la 
present Memòria. En ella s'enumeren tant les activitats oferides als socis, com les 
que eren obertes al públic en general, amb una programació que sovint, ha estat 
diària i realitzada en la seva majoria a les dependències ateneistes. 
  
És una satisfacció veure com els recursos econòmics provinents de les 
aportacions dels socis, de les entitats públiques i privades, de particulars…, s'han 
optimitzat de tal manera que estan permetent que dia a dia la tranquil·litat en 
aquest apartat vagi arribant a l’Ateneu. Agraeixo a tots la seva col·laboració. 
  
No puc acabar sense el record i agraïment cap a la figura de D. Feliciano Fuster, 
expresident de Gesa i d'Endesa, que en el seu testament va tenir a bé recordar la 
nostra entitat. Esperem que el procés iniciat d'acceptació de l'herència, sigui ja una 
realitat el curs vinent. És un bé que farà que l’Ateneu creixi en patrimoni, és a dir, 
una garantia de continuïtat de la nostra entitat en el futur. 
 
Maó, juny de 2013 
 
 

Margarita Orfila Pons 
Presidenta de l’Ateneu de Maó 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 
   La apertura de los cursos académicos del Ateneu de Maó  
   tiene siempre dos vertientes. Por una parte se avisa de que, 
   pasado el verano,  se retoman las actividades y, por otra, el 
   contacto con los socios, con las autoridades presentes y con el 
   público que puntualmente acude cada año a esta cita. 
 
   Habitualmente el presidente, en nombre de la Junta Directiva, 
   rinde cuentas, en cierta medida, de lo que se ha hecho y,  
   especialmente, de lo que se va ha hacer. En el caso del 
presente curso, se inició con el cambio de Junta y de presidencia. La Asamblea 
General de junio votó a favor de la candidatura presidida por mí, con lo que se 
realizó un traspaso oficial de cargo. 
 
Ha sido para mí un honor que los socios confiaran en mi persona y ratificaran la 
elección de los componentes de la Junta Directiva y vocalías que dirigen 
actualmente esta centenaria entidad. En el acto de apertura, y como cabeza 
visible de los miembros de la directiva, pude agradecer públicamente esa 
confianza depositada en nosotros. 
 
El acto que inició el curso fue seguido por la Lección Inaugural que estuvo a cargo 
del catedrático en Filosofía de la Universidad de les Illes Balears, el Dr. Camilo J. 
Cela Conde, bajo el título “El ser humano creó el arte, ¿o fue al revés?” Un tema 
complejo que, con la amenidad y claridad expositiva del Dr. Cela, entusiasmó a los 
asistentes. 
 
Desde esta fecha, el Ateneu ha tenido una actividad vertiginosa que se ha 
mantenido en verano, aunque a un ritmo menor. Esto enlaza con el proceso de 
renovación que esta Junta emprendió al inicio del mandato. Los cambios visibles 
promovidos en pos del beneficio del Ateneu para optimizar recursos, han venido 
dados por un cambio de horarios de apertura y de reestructuración de los horarios 
del personal. El resultado, después del tiempo transcurrido, es del todo positivo. 
 
También, dentro de los principios que rigen a la entidad desde 1905, tan bien 
expuestos por el Dr. Alabern en su discurso de presentación de esta entidad, la 
actual presidencia ha iniciado una renovación en el propio funcionamiento, donde 
las vocalías y cargos de la Junta Directiva han cobrado un mayor protagonismo, 
responsabilizándose de manera ejemplar en sus cargos, lo que ha conducido a un 
magnífico trabajo en equipo que entre todos hemos creado. 
 

Se ha iniciado un cambio de tipo conceptual que permitirá que este Ateneu tenga 
cada vez mayor presencia entre la ciudadanía menorquina, siendo un reto para 
quienes ostentamos su dirección, como  es tomar el pulso día a día de lo que 
acontece en la isla y recoger el sentir general, reflejándolo en las actividades que 

 



 

 

aquí desarrollamos, manifestando los cambios que se van produciendo en la 
sociedad actual. 
 
Dentro de este cambio, a esta directiva le interesa especialmente el sentir de los 
socios del Ateneu, queremos que se consideren protagonistas de los eventos que 
vamos llevando a cabo en la entidad. 
 
Siguiendo con estos proyectos de renovación, otro de los cambios que se va 
producir es el de la reapertura del Gabinet d’Història Natural gracias a las 
aportaciones particulares recibidas para tal fin. 
 
Las actividades realizadas durante el curso 2012-2013 se ven reflejadas en la 
presente Memoria. En ella se enumeran tanto las actividades ofrecidas a los 
socios, como las abiertas al público en general, con una programación que, en 
ocasiones, ha sido diaria y realizada en su mayoría en las dependencias 
ateneístas. 
 
Es una satisfacción ver como los recursos económicos provenientes de las 
aportaciones de los socios, de las entidades públicas y privadas, de particulares…, 
se han optimizado de tal manera que están permitiendo que día a día la 
tranquilidad en este apartado vaya llegando al Ateneu. Agradezco a todos su 
colaboración. 
 
No puedo acabar sin el recuerdo y agradecimiento hacia la figura de Don Feliciano 
Fuster, ex-presidente de Gesa y de Endesa, que en su testamento tuvo a bien 
acordarse de nuestra entidad. Esperemos que el proceso iniciado de aceptación 
de la herencia, sea ya una realidad el próximo curso. Es un bien que hará que el 
Ateneu crezca en patrimonio, es decir, una garantía de continuidad de nuestra 
entidad en el futuro. 
 
Mahón, junio de 2013 
 

       
     Margarita Orfila Pons 

     Presidenta de l’Ateneu de Maó 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

2. OBERTURA DE CURS 
 

 

 
  Foto: Diari Menorca 

   
 
La lliçó inaugural del nou curs acadèmic 2012-2013 sota el títol “El ser humano 
creó el arte, ¿o fue al revés?” va ser pronunciada pel Sr. Camilo José Cela 
Conde, catedràtic de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears i professor 
d’Antropologia al departament de Filosofia i Treball Social de la UIB el 19 d’octubre 
a la Sala d’Actes de l’Ateneu.  
 
Es va comptar amb la presència de la consellera insular de Cultura Sra. María 
Nieves Baillo i de la alcaldessa de Maó Sra. Águeda Reynés, que van acompanyar 
a la taula presidencial al conferenciant i a la presidenta de la nostra entitat, Sra. 
Margarita Orfila Pons, així com la participació d’un nombrós públic, molt atent a les 
paraules del conferenciant. 
  
Segueix a continuació un resum del contingut de la conferència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
“El SER HUMANO CREÓ EL ARTE, ¿O FUE AL REVÉS?” 

Sr. Camilo J. Cela Conde 
Doctor en Filosofia por la Universidad de Barcelona y catedrático de Filosofia de la 

Universidad de les Illes Balears 
 

 

La disertación se basó en relacionar el arte y la belleza desde el punto de vista de 
la percepción visual que tiene el hombre de la belleza. Cuando se dice que el ser 
humano creó el arte, parece que no hay duda de que en algún momento esto fue 
así. Pero cuando se aborda la duda de que el arte creó al ser humano, el 
problema con el que nos encontramos es que el único indicio que se tiene al 
respecto es el de la condición universal de la percepción de la belleza.  

 

La investigación plantea si existen evidencias científicas acerca de esa doble 
condición ligada a la belleza y al arte, y que es la producción y la percepción. 
Desde la Filosofía, la cadena explicativa partiría del arte que sí es comprobable. El 
registro arqueológico indicará el momento en que aparecen elementos que 
pueden ser considerados como artísticos en el transcurso de la evolución humana, 
y este arte está ligado a la belleza en sí. 

 

En cuanto al origen del uso de claves estéticas relacionadas con la percepción de 
la belleza, se podría tomar como punto de partida los bifaces hachelenses, piedras 
talladas por el Homo Erectus, con una cronología de entre 1.000.000 a 300.000 
años. La cuestión a discernir es la de que si quienes los construyeron los tendrían 
por bellos. Puede que sean tan perfectos no por cuestiones estéticas, sino por 
razones utilitarias del artefacto: para tirar con puntería certera y matar a un animal 
que sirviera de sustento alimenticio…. 

Parece que el lugar en donde se han identificado elementos con un valor 
claramente simbólico es en el yacimiento de Howieson’s Poort, en Sudáfrica, de 
cerca de 100.000 años, en donde se han documentado objetos relacionados 
directamente con el simbolismo. Lo mismo en la Cueva de Blombos, en donde el 
papel de una concha perforada no es otro que el de servir de piezas para poder 
construir un elemento decorativo, un collar. Es el paso entre el Homo Sapiens y 
los neandertales, hablamos de entre hace 100.000 a 35.000 años. 

 

La pregunta es ¿El arte creó al ser humano?, es decir, el Homo Sapiens. Se 
formula debido a que éstos se diferencian de los neardentales o del Homo Erectus 
justo por la expansión del cerebro en la zona parietal y frontal, contrayéndose la 
occipital, unas áreas que se relacionan con la percepción de un juicio estético. 

 

En el grupo de investigación al que pertenece Camilo J. Cela se han llevado a 
cabo una serie de experimentos con personas, en los que se aprecia que la 



 

 

percepción de la belleza es totalmente personal. Cuando esas pruebas se 
cotejaron separando a los individuos por sexos, pudieron comprobar que los 
hombres utilizan sólo el hemisferio derecho a la hora de reaccionar frente a un 
estímulo estético, mientras que las mujeres utilizan los dos hemisferios cerebrales. 
Su planteamiento fue que esa respuesta debía tener un sentido cognitivo, lo que 
lleva a tener presente cual fue el sentido evolutivo. Es decir, por qué razón habría 
sucedido el que la percepción de la belleza, estos cambios que nos convirtieron en 
seres humanos, parece haber seguido dos caminos diferentes dependiendo del 
sexo aunque con una confluencia final, porque no hay apreciación femenina frente 
a la apreciación masculina. 

La interpretación de esas diferencias podría ser por el hecho de que desde las 
primeras sociedades cazadoras-recolectoras, con cerca de 2.500.000 años, se 
produjo una división del trabajo, perdurando hasta casi nuestros días. Esas 
diferenciaciones llevarían a presiones selectivas distintas, que en el caso de las 
mujeres conduciría a la necesidad de utilizar claves semánticas y en los hombres 
únicamente claves espaciales. Si los hombres cazan, las presas son factibles de 
ser comidas. Si las mujeres recolectan, no todo lo recogido es comestible, 
necesitan recordar que cosas lo son y cuales no, se necesita de una clave 
semántica para diferenciarlo. La apreciación espacial está justamente en el 
hemisferio derecho, mientras que la semántica lo está en el izquierdo. 

 

Parece entonces que sí, que el ser humano creó el arte y que el arte, en cierto 
modo, creó el ser humano. Pues tal vez, pero las tareas pendientes son aún 
gigantescas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ACTIVITATS PRÒPIES 
 
 
3.1. CICLES 
 
 
LA SINGULARITAT DE LA CULTURA TALAIÒTICA A MENORCA 
 
Assolir que les restes prehistòriques presents a tot el paisatge menorquí siguin 
declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO, és una fita que requereix un 
recolzament social que aquesta entitat internacional considera un dels puntals 
bàsics per atorgar la declaració. Per aquest motiu es va voler acostar a la 
ciutadania els coneixements actuals que es tenen de les cultures Pretalaiòtica i 
Talaiòtica menorquines amb xerrades a càrrec d’especialistes que destacaren de la 
CTiPMe la seva singularitat, el seu valor excepcional, el posseir valor de civilització, 
ser testimonis únics d’una civilització passada, tenir valor d’autenticitat i amb una 
densitat i estat de conservació dels seus monuments que s’han de catalogar com a 
insòlits i excepcionals. Com a activitat paral·lela, cada conferència va anar 
acompanyada d’una visita guiada a un jaciment arqueològic. El cicle de 
conferències es va organitzat amb la col·laboració de l’associació d’Amics del 
Museu de Menorca. 
   

  Margarita Orfila Pons, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de Granada, 
membre del Comitè Tècnic i la Comissió Assessora per al seguiment de la 
Candidatura dels Béns Arqueològics de l’època Talaiòtica de Menorca com a 
Patrimoni de la Humanitat. “La candidatura a Patrimoni Mundial de la Cultura 
Talaiòtica de Menorca i els seus precedents” (08-11-2012). Activitat paral·lela: 
excursió a Trepucó i Cornia Nou (11-12-2012). 

 Antoni Ferrer Rotger, Montserrat Anglada Fontestad, arqueòlegs. “Abans 
dels talaiots: les primeres etapes de la prehistòria de Menorca” (13-12-2012). 
Activitat paral·lela: excursió al poblat de Cala Morell, Ciutadella (16-12-2012). 

 Martí Carbonell, Joaquim Pons Machado, arqueòlegs. “L’ocupació prehistòrica 
de Menorca: la Cultura Talaiòtica” (10-01-2013). Activitat paral·lela: excursió al 
poblat de Son Catlar, Ciutadella (13-01-2013). 

 Margarita Orfila Pons, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de Granada. 
“La incorporació de la Cultura Talaiòtica al món romà: presentació” (14-02-2013). 
Activitat paral·lela: excursió al poblat de Torre d’en Galmés, Alaior (17-02-2013). 

 Joana M. Gual Cerdó, cap del servei de Patrimoni Històric del Consell Insular 
de Menorca. “Història recent de la protecció del patrimoni arqueològic insular” 
(07-03-2013). Activitat paral·lela: excursió al poblat de Son Mercer de Baix, 
Ferreries (10-03-2013). 

 Octavi Pons Machado, arqueòleg. “El món talaiòtic i el mar” (11-04-2013) 
(Canvi de programació). Activitat paral·lela: excursió a Cales Coves, Alaior (14-
04-2013). 

 Lluís Plantalamor Massanet, director del Museu de Menorca, membre del 
Comitè Tècnic per al seguiment de la Candidatura dels Béns Arqueològics de 
l’època Talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat. “Els béns 



 

 

mobles de la prehistòria de Menorca” (09-05-2013). Activitat paral·lela: visita a 
les sales de prehistòria del Museu de Menorca, Maó (12-05-13).  

 Elena Sintes Olives, arqueòloga. “El món funerari a la Menorca prehistòrica” 
(13-06-2013). Activitat paral·lela: excursió al sepulcre megalític de Montplè i la 
naveta d’enterrament de Rafal Rubí, Alaior (16-06-2013). 

 
 
UTRECHT (1713-2013). MÉS ENLLÀ DE LES BATALLES 
 
Aquest cicle, commemoratiu del tercer centenari de la signatura del Tractat 
d’Utrecht, va voler oferir una àmplia panoràmica de la situació de Menorca sota la 
dominació britànica en àmbits com el polític, l’econòmic, el social i el cultural, 
resseguint les conseqüències a la societat menorquina de la presència britànica i 
l’empremta que ha perdurat fins als nostres dies. La organització del cicle va anar a 
càrrec de la vocal d’Història i Art, Maria José Hernández. 
 

 Isabel Moll Blanes, catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de 
les Illes Balears. “Una illa desitjada, Menorca 1714”. (21-02-2013). 

 Marc Pallicer Benejam, historiador i arxiver de l’Arxiu Diocesà de Menorca i de 
l’Administratiu de l’Ajuntament de Ciutadella. “Ambient social a la Menorca del 
Tractat d’Utrecht. L’exemple del raval del Castell de Sant Felip” (15-03-2013). 

 Tomás Vidal Bendito, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de 
Barcelona. “Els primers mapes correctes de Menorca. Els aixecaments anglesos 
de 1714 i 1733” (05-04-2013). 

 Josep M. Quintana Petrus, Registrador de la Propietat i Mercantil i escriptor. 
“La comunitat grega de Maó, de la història a la literatura” (12-04-2013). 

 Miquel Àngel Casasnovas, doctor en Història per la Universitat de les Illes 
Balears i professor de l’IES J.M. Quadrado. “Una illa sense Nova Planta? Les 
institucions menorquines després del Tractat d’Utrecht” (26-04-2013). 

 Joan Enric Vilardell Santacana, doctor en Arquitectura per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. “La fundació de Georgetown. 1771” (03-05-2013). 

 Martí Crespo Sala, filòleg i periodista. “Els ‛minorkeens’ de Gibraltar” (10-05-13). 

 Josefina Salord Ripoll, filòloga i professora de l’IES Joan Ramis i Ramis. “La 
catalanitat cultural a la Menorca colonial setcentista” (24-05-2013). 

 Guillem Sintes Espasa, membre de la Secció d’Història i Arqueologia de 
l’Institut Menorquí d’Estudis. “Nous temps, nous estils? Els nous governants 
introduïren canvis substancials al món de les arts” (07-06-2013). 

 José Luis Terrón Ponce, doctor en Història per la Universitat de les Illes 
Balears. “Menorca con sabor británico” (14-06-2013). 

 
 
ESTACIÓ JAUME FERRER DE LA MOLA. UN LABORATORI DE RECERCA 
MARINA AL PORT DE MAÓ. 
 
L’Estació de recerca Jaume Ferrer realitza una activitat basada en el 
desenvolupament de programes de recerca científica i tecnològica en l’àmbit marí a 



 

 

Menorca, impulsant activitats de recerca interdisciplinària amb la participació 
d’investigadors d’arreu del món, i oferint un espai de formació especialitzada per 
postgraduats i estudiants predoctorals.  
L’Ateneu de Maó juntament amb l’Instituto Español de Oceanografía, que dirigeix 
l’activitat científica de l’Estació, van organitzar aquest cicle de conferències, que 
pretenia donar una visió una panoràmica de la labor de l’Estació en els seus 
primers tres anys de vida.  
 

 Pere Oliver Reus, investigador de l’Instituto Español de Oceanografía. “Una 
estació de recerca al port de Maó: la culminació d’un projecte iniciat l’any 1858” 
(14-03-2013). 

  Enric Massutí Sureda, investigador de l’Instituto Español de Oceanografía i 
director del Centre Oceanogràfic de Balears. “L’activitat científica de l’Estació 
Jaume Ferrer” (18-04-2013). 

 Lluís Cardona Pascual, professor del Departament de Biologia Animal de la 
Universitat de Barcelona. “La inestabilitat de la natura: vogamarins, algues i 
peixos del nord de Menorca” (23-05-2013). 

 Joaquim Tintoré Subirana, investigador de l’IMEDEA (CSIC-UIB) i director del 
Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears. “Les noves infraestructures 
de recerca i el seu rol mobilitzador de ciència, desenvolupament tecnològic i 
capacitat resposta a la societat” (06-06-2013). 

 
 
3.2. CURSOS 
 
 
XII CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA. FILOSOFIA I POLÍTICA. 
 
Els primers pensadors, als inicis de la filosofia, ja van manifestar interès per l’home 
i per la seva organització política. El desig d’una millor forma de govern determinà 
un vincle entre filosofia i política que ha perdurat fins als nostres dies. Cicle 
organitzat per l’Obra Social “La Caixa”, la Secció Balear de la Sociedad Española 
de Estudios Clásicos, l’Ateneu de Maó, la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i la 
Universitat de les Illes Balears.  

 

 Francesc Casadesús Bordoy, professor de Filosofia Grega de la Universitat de 
les Illes Balears, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president 
de la Secció Balear de la SEEC. “Savis i filòsofs contra tirans: una hostilitat 
ancestral” (19-01-2013). 

 Víctor Gómez Pin, catedràtic de Filosofia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. “Actitud filosòfica i praxis política” (26-01-2013). 

 Alonso Tordesillas, professor de Filosofia d’Aix-Marseille Université. 
“Democracia y sofística: lecciones antiguas para mundos modernos” (23-02-
2013). 

 Antonio Alvar Ezquerra, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat de 
Alcalá de Henares. “Séneca y el poder” (16-03-2013).      



 

 

 Tomás Calvo Martínez, catedràtic de Filosofia Grega de la Universitat 
Complutense de Madrid. “Aristóteles y la educación del ciudadano” (13-04-2013). 

 
 
CURS D’INICIACIÓ AL TAST DE VINS. 
 
Activitat impartida per Maria Olives Ramis, enòloga i vocal d’Innovació. El curs va 
tenir una durada de tres dies i l’aforament estava limitat a 14 assistents. Es van 
tractar els següents continguts: 
 

 Presentació i tast de vins rosats i blancs (22-07-2013) 

 Tast de vins negres (23-07-2013) 

  Vins de Menorca (26-07-2013) 
 
 
3.3. CONFERÈNCIES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES   
 
 

 Conferència “Paisatges històrics urbans: la Mediterrània i Menorca” a càrrec de 
Montserrat Villaverde Rey, professora de l'Escola d'Arquitectura La Salle, 
Universitat Ramon Llull  i Cristina Thió Lluch, llicenciada en Belles Arts i 
restauradora. Organitzat per l’Ateneu de Maó, Projecte Montada, RehabiMed i 
Chroma Rehabilitacions Integrals, S.L. (29-09-2012). 

 L’Ateneu va rebre de mans de l’emissora de ràdio Onda Cero Menorca, el Premi 
Onda Cero en l’apartat de Cultura en la primera edició dels seus premis 
anuals, guardons que distingeixen la labor realitzada en diferents apartats de la 
vida social de l’Illa. L’acte de lliurament va tenir lloc a la seu de l’Orfeó Maonès 
(30-10-2012)        

 Taula rodona per parlar de la revisió  del Pla Territorial Insular (PTI). Es va 
comptar amb la participació de Cristóbal Huguet, conseller insular d’Ordenació 
Territorial, Miquel Camps, coordinador de Política Territorial del GOB, Rafael 
García Hernández, arquitecte i representant del Col·legi d’Arquitectes de 
Menorca i Joan Sánchez Tumoala, representant de Joves Empresaris i 
llicenciat en Ciències Empresarials. Com a moderadora Patrícia Menéndez, 
vocal d’Innovació de l’Ateneu (09-11-2012). 

 Encontres de Microrrelats conduïts per Fàtima Anglada. Trobades organitzades 
per la vocalia de Literatura per a construir històries d’expressió lliure  i d’extensió  
breu. En la primera trobada es van analitzar 10 microrrelats que diferien en 
valors funcionals; en la següent trobada, cadascú aportava el seu propi escrit 
(30-11-2012 i 11-01-2013). 

 L’associació Menorca[a]Debat, juntament amb l’Ateneu va organitzar una taula 
rodona sota el títol “Repensant el Camí de Cavalls” amb la participació de Luis 
Alejandre, conseller de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca, 
David Carreras, cap de projectes de l’Observatori Socioambiental de Menorca 
(OBSAM), Josep M. Quintana, jurista, escriptor i registrador de la propietat, 
Martí Sintes Orfila, director de l’empresa d’esports i d’aventura Dia Complert i 
Vicenç Tur, secretari general del PSOE i antic director insular d’Ordenació del 



 

 

Territori. L’acte es va retransmetre per streaming i es va emprar el hashtag 
#debatMaD a twitter per poder seguir l’esdeveniment per les xarxes socials (04-
01-2013). 

 El grup de pintors del taller de dibuix i pintura amb model van participar en 
l’exposició Pintors de l’Ateneu que organitzava l’associació Amics de l’Art des 
Migjorn Gran. La col·lectiva formada per nou participants (Dolores Boettcher, 
Pepe Vives, Rafel Vidal, Carlos Victory, Eugenia Sáez, Alberto López Navarro, 
José Luis Moll Jover, José Cruz i Martín Vidal) va estar exposada a l’antiga 
biblioteca del municipi. Una selecció de la mostra es va traslladar a les 
dependències de l’Ateneu, on es va poder gaudir de la varietat de tècniques i 
temes dels participants (23-01-2013 al 23-04-2013). 

 Segon Duel poètic. Amb la participació de Luis Alberto de Cuenca, filòleg, 
assagista, poeta, Ponç Pons, poeta i José Luis Clemente, escriptor i editor. 
Organitzat per l’Ateneu, Heptaseven Editors i el Consell Insular (18-01-2013). 

 Trobada amb la directora de cinema Patricia Ferreira (Los niños salvajes, Para 
que no me olvides, El alquimista impaciente, Sé quién eres), presentada per 
Eduardo Rodríguez Merchán, catedràtic de la Universitat Complutense de 
Madrid. Organitzat per la vocalia de Cine Club (01-02-2013). 

 Taula rodona per parlar de les obres de la carretera general (Me1) en els trams 
entre Maó i Alaior i Ciutadella i Ferreries. A l’acte van participar Luis Alejandre, 
conseller de Mobilitat i Projectes del Consell Insular, Jesús Cardona, 
representant del Col·legi d’Arquitectes de Menorca, Miquel Camps, responsable 
de Política Territorial del GOB i Carlos Garau, degà del Col·legi d’Enginyers, 
Camins, Canals i Ports de Balears. Va actuar com a moderador Antoni 
Casasnovas, vicepresident de l’Ateneu (07-02-2013). 

 

 
     Foto: Diari Menorca 

 



 

 

 L’Ateneu va rebre durant el mes de febrer les visites de tres grups d’alumnes de 
diferents edats del Col·legi Cormar que, a més de visitar l’exposició “Pintors de 
l’Ateneu”, van fer un recorregut per les seves instal·lacions. 

 Conferència pronunciada per Agustí Jansà Clar, exdelegat territorial d’AEMET a 
les Illes Balears i expert en meteorologia mediterrània. “40 anys de meteorologia 
i clima” (22-02-2013). 

 “L’herència del patronatge: deesses, divinitats, sexes i mites”, acte poètic 
proposat per la vocalia de Literatura amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 
en el que es van llegir microrrelats i poemes per les respectives autores: Maria 
Alcázar, Fàtima Anglada, Margarita Ballester, Mireia Carreras, Carme 
Cloquells i Llucia Palliser  (08-03-2013). 

 En el marc de la festa del llibre i en commemoració del centenari del naixement 
d’Albert Camus, l’Ateneu va programar una lectura encadenada del seu llibre “El 
Primer Home”, seguida de la projecció del documental biogràfic “Amour de 
Vivre”, presentat per Fina Salord, filòloga i professora a l’IES Joan Ramis i 
Ramis (23-04-2013). 

 Francesc Cabana, advocat i especialista en temes econòmics i president de 
l’Ateneu Barcelonès, va oferir la conferència “El paper dels ateneus al segle XXI” 
(17-05-2013). Per altra banda, Margarita Orfila, presidenta de la nostra entitat i 
catedràtica d’Arqueologia, va pronunciar a l’Ateneu Barcelonès la conferència 
titulada “Menorca y la candidatura a Patrimoni Mundial de la Cultura Talaiòtica” 
(23-05-2013). Ambdós actes estaven inclosos dins el marc del conveni de 
col·laboració signat el curs passat entre l’anterior president de la nostra entitat, 
José Antonio Fayas i el mencionat president de l’Ateneu Barcelonès. 

 

 
  Foto: Diari Menorca 
 

 L’Obra Social “La Caixa” va atorgar un ajut econòmic per a la realització de 
diverses activitats culturals previstes per l’any 2013. L’acte de lliurament va tenir 



 

 

lloc a la nostra seu, amb la presència del director territorial de “La Caixa” de 
Balears, Joan Ramon Fuertes i la presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila 
Pons (30-05-2013). 

 Exposició d’escultures “RecliclArte” de l’artista veneçolà Jesús Alberto Erminy. 
Les deu escultures, fetes amb materials reciclats i que representen diversos 
animals així com figures abstractes, es van exposar al carrer de Ses Moreres de 
Maó. La mostra, organitzada per la vocalia de Belles Arts, va comptar amb el 
suport de l’Ajuntament de Maó (16-07-2013 al 28-08-2013) 

 Mostra de l’obra pictòrica de Marc Raventós Pagès titulada “Llums del Ganges 
a Maó”. La cinquantena d’obres de gran format, fruit de dos viatges de l’autor a 
l’Índia, es van exposar pels carrers i places del centre de Maó, penjades 
d’algunes façanes i sobrevolant alguns carrers. La inauguració es va realitzar a 
la Sala de Cultura de Sa Nostra, on també s’exposaven 50 aquarel·les sobre 
paper d’arròs, imatges dels seus dos diaris de viatge. Exposició organitzada per 
Josep Bagur, vocal de Belles Arts, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Maó 
(26-07-2013 al 25-08-2013) 

 En commemoració de l’aniversari del Tractat d’Utrecht (1713) i el Tractat de 
París (1763), l’Ateneu, juntament amb la Fundació Hospital Illa del Rei i amb la 
col·laboració de l’Hotel Artiem Carlos III, on van tenir lloc els actes, van 
organitzar les següents conferències: 

 “El Hospital de la Isla del Rey, su diseño y construcción en el contexto del 
siglo XVIII”, a càrrec d’Ann-Marie Akehurst, historiadora en arquitectura. La 
conferència es va impartir en anglès (09-08-2013). 

 “Menorca después de Utrecht y la estrategia naval española”, pronunciada per 
Agustín Guimerá, vicepresident del “Club 1805” (14-09-2013). 

 La iniciativa Nit d’Art a Maó, va omplir els carrers del centre històric de Maó de 
pintors, escultors i artistes del gravat en actiu (al voltant de 60) que van participar 
en el nou projecte organitzat pel vocal de Belles Arts, Josep Bagur, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Maó. Els artistes traslladaven els seus tallers als 
carrers de la ciutat i, davant del públic que anava seguint el procés, realitzaven 
les seves creacions artístiques en directe. L’acte estava emmarcat dins el 
programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia (03-09-13) 

 

 
3.4. TERTÚLIES 
 
Aquestes trobades han estat conduïdes pel vocal de Tertúlies Antoni Olives 
Camps.  
 

 María Salomé Cabrera, consellera executiva de Turisme del Consell Insular de 
Menorca, va obrir el nou cicle de tertúlies amb el tema “El necessari 
posicionament turístic de Menorca” (23-10-2012).  

 Elvira Badia Corbella, inspectora d’Educació de les Illes Balears. “La formació 
permanent, imprescindible en el segle XXI” (30-10-2012). 

 Maria Camps, representant del Sindicat de Treballadors de les Illes Balears 
(STEI). “La tendència contrareformista a l’educació”. (06-11-2012). 



 

 

 Enric Mas Martínez, terapeuta del Programa Terapèutic Educatiu Projecte 
Home. “Breu història del Projecte Home: Programes de tractament de les 
drogodependències que ofereix” (13-11-2012). 

 Joana Cursach, biòloga. “Biologia de la conservació de plantes amenaçades: el 
cas d’Apium bermejoi” (20-11-2012). 

 Josep Fortuny Gomila, director de CAEB Menorca. “El mercat de treball a la 
Menorca del segle XXI” (27-11-2012). 

 Andreu Murillo, fotògraf. “La fotografia al 2012 (del revelat químic al flux de 
treball)” (04-12-2012). 

 Xavier Martín Martínez, professor de Filosofia i Ètica de l’IES Cap de Llevant. 
“El teatre antic a Menorca” (11-12-2012). 

 Ana Sanchis Nielsen, diplomada universitària en Infermeria. “Alimentació i 
càncer” (18-12-2012).  

 Antoni Aguiló, gerent de la Cooperativa San Crispin d’Alaior. “Per què som un 
supermercat diferent?” (08-01-2013). 

 Blanca Torres, assessora d’imatge personal i corporativa. “La imatge com a 
eina de treball” (15-01-2013). 

 Elisa Gómez de Tejada, directora general d’INFORMAME S.L. “Cardio protecció 
integral: us de desfibril·ladors, formació i manteniment” (22-01-2013). 

 Àngels Gonyalons, actriu. “El valor del teatre” (29-01-2013). 

 Marta Vilaró Burgués, psicòloga. “La intel·ligència emocional” (05-02-2013). 

 Francisco García Olives, cirurgià. “El càncer de còlon” (12-02-2013). 

 Montse Teixidó, master en Personal Shopper. “La moda: com es crea una 
tendència i com gestionar-la al segle XXI” (19-02-2013). 

 Joan Moll, Moisès Coll, Miquel Truyol, glosadors, acompanyats per Eva 
Cardona, “sonadora”. “El sentit de la glosa menorquina al segle XXI” (26-02-
2013). 

 Vicent Vila i Pla, propietari del restaurant Es Molí de Foc (Sant Climent). “La 
cervesa: poesia líquida”. Tertúlia acompanyada d’una degustació de cervesa 
(05-03-2013). 

 Joan-Enric Vilardell Santacana, membre de la plataforma Transport Aeri Ofega 
Menorca. “Transport aeri a Menorca: passat, present i proposta de futur” (12-03-
2013). 

 Mario Delgado, expert en cinema. “El Cine Negre” (19-03-2013). 

 M. Àngels Hernández, arxivera de l’Ajuntament de Maó. “L’Arxiu Municipal de 
Maó” (26-03-2013).   

 Joan Manuel Vergara López, biòleg. “Interès pol·linífer del nostre paisatge 
vegetal per l’abella domèstica (Apis mellifera)” (02-04-2013). 

 Rafael Muñoz Campos, enginyer tècnic industrial, membre de l’IME i 
responsable de la gestió del parc eòlic de Es Milà. “Menorca 100% renovable” 
(09-04-2013). 

 Vicenç Arnaiz Sancho, llicenciat en Filosofia i Lletres. “Per què els infants d’ara 
són tan llestos? Oportunitats i amenaces de la seva educació” (16-04-2013). 

 Cristina Costa, economista i consultora d’Orientació Professional. “Ser feliç en 
el treball, és possible?” (24-04-2013). 



 

 

 Carlos Anglès Martínez, enginyer tècnic industrial i propietari de les bodegues 
Binifadet. “La recuperació del cultiu de la vinya i el vi a Menorca”. L’acte va anar 
acompanyat d’un tast dels seus vins (30-04-2013). 

 Joan Gorrías, cap del cos de bombers de Menorca. “Educació escolar en 
emergències: els fillets d’avui poden salvar una vida demà” (07-05-2013). 

 Diana Font, periodista i directora de l’emissora Onda Cero Menorca. “Podrà la 
ràdio mantenir-se entre els mitjans de comunicació més emprats?” (14-05-2013). 

 Enric Taltavull Femenies, arquitecte. “Construir amb marès. Com rehabilitar-lo: 
el cas de la Catedral de Mallorca” (21-05-2013). 

 Javier López-Cerón Posada director insular de l’Administració General de 
l’Estat a Menorca. “Conviure amb seguretat” (28-05-2013). 

 
 
3.5. TERTÚLIES LITERÀRIES 
 
 
La vocalia de Tertúlies encetà una nova iniciativa que consistia en que, un cop al 
mes, les tertúlies eren introduïdes i guiades per un escriptor menorquí. Activitat 
oberta al públic en general i dirigida especialment a grups de lectura, professors i 
alumnes de literatura.  
 

 Ponç Pons, poeta. “Del Cànon de Bloom al Rèquiem de Mozart” (25-10-2012). 

 Joan F. López Casasnovas, escriptor. “La recuperació d’una assignatura 
pendent. (Literatura catalana a Menorca)” (29-11-2012). 

 Pere Gomila, poeta i escriptor. “Aproximació a la poesia menorquina actual” (31-
01-2013). 

 Jordi Odrí, escriptor de teatre i poeta. “El lector desordenat” (28-02-2013). 

 Maite Salord Ripoll, professora de Llengua i Literatura catalana de l’IES M. 
Àngels Cardona de Ciutadella. “Una illa de novel·la: Menorca en la ficció” (25-04-
2013). 

 Edgar Alemany, poeta. Tertúlia recital “Mà a la sang: poema conversacional” 
(29-05-2013). 

 Fosquet literari. “Ficcions insulars”, xerrada literària a càrrec de l’escriptor Joan 
Pons Pons amb la participació d’altres autors menorquins. Predi de Sant Antoni 
(The Golden Farm) (01-08-2013). 

 
 
3.6. CINECLUB 
 
 
S’han projectat 31 pel·lícules a les sales de cinema Ocimax de Maó,  els dimecres 
i dijous a les 20’30 i a les 22’30 h. La vocalia de Cineclub va seleccionar els 
següents títols: 
 

 Hysteria. Regne Unit, EE.UU (2011). Direcció: Tanya Wexler (12/13-08-2012). 

 Miss Bala. Mèxic (2011). Direcció: Gerardo Naranjo (19/20-09-2012).  



 

 

 Arrugas. Espanya (2011). Direcció: Ignacio Ferreras (26/27-09-2012). 

 Profesor Lazhar. Canadà (2011). Direcció: Philippe Falardeau (3/4-10-2012). 

 Starbuck. Canadà (2011). Direcció: Ken Scott i Luc Dardenne  (17/18-10-2012).  

 Take shelter. EE.UU (2011). Direcció: Jeff Nichols (24/25-10-2012). 

 Las nieves del Kilimanjaro. França (2011). Direcció: Robert Guédiguian (7/8-
11-2012). 

 Amor bajo el espino blanco. Xina (2010). Direcció: Zhang Yimou (14/15-11-
2012). 

 Young Adult. EE.UU (2011). Direcció: Jason Reitman (21/22-11-2012).   

 Declaración de guerra. França (2011). Direcció: Valérie Donzelli (28/29-11-
2012). 

 Headhunters. Noruega (2011). Direcció: Morten Tyldum (12/13-12-2012). 

 Un lugar donde quedarse. Itàlia (2012). Direcció: Paolo Sorrentino (19/20-12-
2012). 

 Hara-kiri, muerte de un Samurai. Japó (2011). Direcció: Takashi Miike (9/10-
01-2013).  

 Terraferma. Itàlia i França (2011). Direcció: Emanuele Crialese (23/24-01-2013). 

 Els nens salvatges. Espanya i França (2012). Direcció: Patricia Ferreira (30/31-
01-2013).  

 Elefante blanco. Argentina i Espanya (2012). Direcció: Pablo Trapero (6/7-02-
2013). 

 La fuente de las mujeres. Bèlgica, Itàlia i França (2011). Direcció: Radu 
Mihaileanu (13/14-02-2013).  

 Polisse. França (2011). Direcció: Maïwenn Le Besco (20/21-02-2013).   

 Madrid 1987. Espanya (2011). Direcció: David Trueba (6/7-03-2013). 

 Hasta la vista. Bèlgica (2011). Direcció: Geoffrey Enthoven (13/14-03-2013). 

 La cueva de los sueños olvidados. Canadà, EE.UU, Alemanya, França i 
Regne Unit (2010). Direcció: Werner Herzog (20/21-03-2013). 

 Ruby Sparks. EE.UU (2012). Direcció: Jonathan Dayton (3/4-04-2013). 

 El profesor (Detachment). EE.UU (2011). Direcció: Tony Kaye (10/11-04-2013). 

 En la casa. França (2012). Direcció: François Ozon (17/18-04-2013). 

 La parte de los ángeles. Regne Unit, França, Itàlia i Bèlgica (2012). Direcció: 
Ken Loach (24/25-04-2013). 

 César debe morir. Itàlia (2012). Direcció: Paolo i Vittorio Taviani (8/9-05-2013). 

 De óxido y hueso. França i Bèlgica (2012). Direcció: Jacques Audriard (15/16-
05-2013). 

 Las sesiones. EE.UU (2012). Direcció: Ben Lewin (22/23-05-2013). 

 The Master. EE.UU (2012). Direcció: Paul Thomas Anderson (29/30-05-2013). 

 Woody Allen: El documental. EE.UU (2012). Direcció: Robert B. Weide (5/6-
06-2013). 

 Amour. França, Àustria i Alemanya (2012). Direcció: Michael Haneke (12/13-06-
2013). 

 
 
3.7. ClCLE DE CINE NEGRE 



 

 

 
 
El cicle, iniciat el curs passat per iniciativa de Mario Delgado, José Antonio Luque i 
César Rodríguez, vocal de Cine Club, va programar la projecció de nou pel·lícules, 
una cada mes, alternant-se entre nord-americanes i europees. Mario Delgado, José 
A. Luque i Fernando Sabino van realitzar les presentacions dels films i posteriors 
col·loquis.  Els passis tenien lloc a la Sala d’Actes de l’Ateneu a les 19,45 h. 
 

 El gran Flamarión. EE.UU (1945). Direcció: Anthony Mann (08-10-2012). 

 El silencio de un hombre. França (1967). Direcció: Jean-Pierre Melville (19-11-
2012). 

 Retorno al abismo. EE.UU (1945). Direcció: Curtis Bernhardt (17-12-2012). 

 Los ojos dejan huellas. Espanya (1952). Direcció: José Luis Sáenz de Heredia 
(21-01-2013). 

 Alló...!: le habla el asesino. EE.UU (1960). Direcció: Hubert Cornfield (18-02-
2013). 

 El Salario del Crimen. Espanya (1964). Direcció: Julio Buchs (18-03-2013). 

 Noche en la Ciudad. Regne Unit (1950). Direcció: Jules Dassin (22-04-2013). 

 Detour. EE.UU (1945). Direcció: Edgar G. Ulmer (20-05-2013). 

 Mentira latente. EE.UU (1950). Direcció: Mitchell Leisen (10-06-2013). 
 
 
3.8. GRUPS DE LECTURA  

 
 
TALLER DE LECTURA JOVE 
 
El grup ha seguit coordinat per l’escriptora i vocal de Literatura Carme Cloquells i 
han participat unes cinc al·lotes d’entre 15 i 16 anys. Durant les reunions mensuals 
es van comentar els següents llibres:  
 

 “Cims borrascosos” d’Emily Brontë i “Orgull i prejudici” de Jane Austen (28-09-
2012). 

 “Un mundo feliz” d’Aldous Huxley (19-10-2012). 

 “Carta de una desconocida” d’Stefan Zweig  (16-11-2012). 

 “Quantic Love”  de Sonia Fernández-Vidal (07-12-2012). 

 “El jardí oblidat” de Kate Norton (18-01-2013). 

 “El retrat de Dorian Gray” d’Oscar Wilde (22-02-2013). 

 “Las ventajas de ser un marginado” d’Stephen Chbosky (15-03-2013). 

 “Jane Eyre” de Charlotte Brontë (19-04-2013). 

 “Matar a un ruiseñor” d’Harper Lee (24-05-2013).  

 “Somni d’una nit d’estiu” de William Shakespeare (14-06-2013). 
 
 
TEMPS DE LECTURA 
 



 

 

 
Aquesta activitat, que va quedar interrompuda el curs anterior, es va reprendre de 
la mà de Carme Cloquells, vocal de Literatura, i es van fer les següents lectures: 
 

 “Nocturn” de Kazuo Ishiguro (18-10-2012). 

 “El mestre d’ànimes” d’Irène Némirovsky (22-11-2012). 

 “La desgràcia de ser dona” de Rosa Regàs (20-12-2012).  

 “Los papeles de Aspern” d’Henry James (24-01-2013). 

 “El llenguatge secret de les flors” de Vanessa Diffenbaugh (21-02-2013). 

 “L’estiu de l’anglès” de Carme Riera (21-03-2013). 

 “Poemes i narracions (Antologia)” de Salvador Espriu. Amb la participació 
d’Ismael Pelegrí, cap de la secció de Llengua i Literatura de l’IME (18-04-2013). 

 “Lolita” de Vladimir Navokov (23-05-2013). 

 “Rebecca” de Dhapne du Maurier (20-06-2013) 
 
 
3.9. BIBLIOTECA 
 
 
La Biblioteca ha ingressat més de 100 títols nous pels canals habituals de compra, 
donació de l’autor o donació des d’una entitat (CIMe, Institut d’Estudis Baleàrics, 
ajuntaments). S’han seguit rebent els diaris i revistes habituals, tant generals com 
locals, tot i que s’ha donat de baixa la subscripció a la revista El Ciervo i s’han 
deixat de comprar els diaris El Mundo i ABC. També s’han suspès alguns 
intercanvis de publicacions que es mantenien amb altres institucions culturals. S’ha 
seguit amb la catalogació del fons, que arriba als 6.107 registres al Catàleg 
Bibliogràfic de les Illes Balears (http.//cabib.uib.es/) i amb les tasques de 
retrospectiva.  
 
En l’apartat de la fonoteca, s’han registrat 51 enregistraments de conferències en 
format mp3 i també 10 enregistraments en format audiovisual, corresponents a les 
respectives conferències del cicle Utrecht (1713-2013). Més enllà de les batalles. 
 
S’han atès més de 40 peticions bibliogràfiques que s’han fet tant a nivell presencial 
com per telèfon o per correu electrònic, i s’ha donat suport documental a les 
vocalies que ho han sol·licitat. 
 
Per la festa de Sant Jordi i del Llibre es va preparar, en coordinació amb les 
vocalies d’Història, Literatura i Tertúlies, una lectura encadenada de fragments del 
llibre “El tercer home” d’Albert Camus, en commemoració del centenari del seu 
naixement. També es va organitzar la tradicional venda de llibres de segona mà i 
duplicats i treballs manuals relacionats amb la llegenda de Sant Jordi, pels alumnes 
de les aules de música i dibuix de l’Ateneu (18/30-04-2013). 
 
 
3.10. XARXES SOCIALS 
 



 

 

 
El portal web s’ha convertit en un dels mitjans de difusió de l’Ateneu de Maó. Amb 
la seva actualització diària, és un recurs d’informació de l’activitat cultural de 
l’entitat. 
 
Durant els últims temps l’Ateneu ha fet una aposta per les noves tecnologies 
iniciant la seva participació a les xarxes socials, que s’han convertit en una nova via 
de comunicació propera i directa. A través del Facebook i el Twitter s’ha informat 
dels diversos actes culturals i aquests s’han pogut compartir, donant a conèixer als 
ciutadans les activitats que es desenvolupen periòdicament. Actualment, s’ha 
aconseguit l’adhesió de 270 persones al Twitter i 994 al Facebook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ACTIVITATS SECCIONS 
 
  
4.1.  GRUP FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 
 

 Ludoteca filatèlica. Activitat adreçada a donar a conèixer als més petits, joves 
de 9 a 12 anys, el món del col·leccionisme d’una manera lúdica. La ludoteca va 
estar organitzada pel Grup Filatèlic i Numismàtic de l’Ateneu juntament amb la 
Federació de Societats Filatèliques de Balears i es va realitzar al Claustre del 
Carme (27/28-12-2012).  

 Exfibal 2013. Competició balear de filatèlia organitzada per la Federació Balear 
de Societats Filatèliques amb la col·laboració del Grup Filatèlic i Numismàtic de 
Ciutadella, el Grup Filatèlic i Numismàtic de l’Ateneu i el Grup Filatèlic d’Alaior 
Centre Cultural. Tercera edició d’aquesta exposició filatèlica que va comptar amb 
deu col·leccions en competició. A l’acte inaugural, que va tenir lloc al Saló Gòtic 
de l’Ajuntament de Ciutadella, es van presentar els dos segells commemoratius, 
un de Sant Antoni i l’altre de la mateixa Exfibal 2013, així com un mata-segells 
representant la façana del Consistori (11/19-01-2013). 

 Entre els actes que acompanyaven la trobada, es va projectar el documental “La 
guerra dels segells” filmat amb la col·laboració de varis membres de FEBASOFI. 
Sala d’Actes de l’Ateneu (16-01-2013). 

 Reunions dominicals a l’Ateneu dels membres del Grup amb participació de 
col·leccionistes, filatelistes i numismàtics (16-09-2012 al 30-06-2013). 

 
 
4.2. GRUP FILHARMÒNIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 
 
El Grup Filharmònic va posar en marxa un nou projecte obert a tot el públic amant 
de la música clàssica. Sota el nom de Matinals de Música es van oferir concerts 
clàssics de curta durada, a càrrec de músics i estudiants de música, en horari 
matinal de 12 a 13 hores. En la seva 9a sèrie de la 4a. època, corresponent al curs 
2012-2013, el grup Filharmònic ha ofert els següents concerts: 
 

 Número 1101. Matinals de Música. Concert a càrrec de Balearic Guitar 
Foundation. Van executar peces de M. Falla, F. Moreno-Torroba, F. Tarrega i 
J.S. Sagreras, I. Albeniz, F. Bustamante, G. Fauré i S. Myers. Sala d’Actes (14-
10-2012). 

 Número 1102. Matinals de Música. Es van interpretar obres de W.A. Mozart, 
L.V. Beethoven, R. Schumann, J. Brahms i P.I. Tchaikovsky. Piano: Lola Mir, 
percussió: Josep Coll Cardona. Sala d’Actes (28-10-2012). 

 Número 1103. Concert de Santa Cecília. La primera part del concert va ser a 
càrrec del Quintet de vent de l’Orquestra Filharmònica de Menorca amb un 
repertori d’obres de G. Cambini, J. Strauss i J. F. Rameau. La segona part del 
concert la va oferir la Secció Juvenil de cambra del Grup Filharmònic, 
interpretant peces de Meldenssohn, J. Haydn, L. Anderson i Scott Joplin. Piano i 



 

 

direcció: Lola Mir. Saló d’Actes del Centre Cultural i Esportiu de Sant Lluís (24-
11-2012). 

  Número 1104. Matinals de Música. Concert a càrrec del duo de violoncels 
format per Pau i Álvaro Cardona Mir. Van tocar composicions de Boismortier, 
Vivaldi, Offenbach i Haydn. Sala d’Actes (06-12-2012). 

 Número 1105. Matinals de Música. El programa va oferir obres de J. S. Bach i 
C. P. E. Bach interpretades per Júlia Cavaller Triay (flauta) i Pau Marquès Oleo 
(violoncel) (23-12-2012). 

 Número 1106. Concert a càrrec del Quartet Aguinaga en el seu 20è aniversari, 
interpretant peces de J. Haydn, A. Dvórak, L.V. Beethoven, S. Prokofiev, entre 
d’altres. Saló d’Actes de l’IES Joan Ramis i Ramis (19-01-2013). 

 Número 1107. Matinals de Música. Fèlix Ferrer (violí) i Pere Pelegrí (piano) van 
interpretar un repertori de sonates barroques dels compositors Dario Castello, 
Heinrich F. Biber, Louis-Antoine Dornel i Arcangelo Corelli (27-01-2013). 

 Número 1108. Matinals de Música. Concert a càrrec de Xavier Tàrrega (clarinet) 
i Andreu Menorca (guitarra), amb un repertori, entre d’altres, de composicions de 
Carulli, F. Mendelssohn, F. Gragnani, E. Satie, Granados... (24-02-2013). 

 Número 1109. Matinals de Música. Interpretació a càrrec de Pepe Montaner 
(oboè), Secció Juvenil de corda del Grup Filharmònic i Lola Mir (piano i direcció), 
amb obres de B. Marcello, Saint Saéns, Albinoni, L. Anderson i S. Joplin (10-03-
2013).  

 Número 1110. “Les set últimes paraules de Crist a la creu” (versió per a 
orquestra de cordes) de Joseph Haydn, a càrrec de l’Orquestra del Grup 
Filharmònic de l’Ateneu, sota la direcció de Lola Mir. Parròquia de Santa Maria 
de Maó (29-03-2013). 

 Número 1111. Matinals de Música. Actuació d’Ana Gomila, Antoni Seguí i Pau 
Serra, alumnes de cant de l’Escola Municipal de Música de Maó, acompanyats al 
piano per la seva professora, Montse Mercadal. Van interpretar peces de Purcell, 
Bellini, Mozart, Von Flotow, Gluck, Rossini i Caballero (21-04-2013). 

 Número 1112. Matinals de Música. Concert a càrrec del Quintet de vent de 
l’Orquestra Filharmònica de Menorca, que va oferir obres de Rossini, Moïses 
Bertran, C. Gounod, F. Danzi i Albéniz (28-04-2013). 

 Número 1113. Matinals de Música. Concert oferit per la Coral femenina de 
cambra del Grup Filharmònic, amb les soprano Camila Tudurí, Gràcia 
Casasnovas, María José Sáez, Lys Aldea i les mezzosoprano Lina Florit i Nina 
Borràs; sota la direcció i al piano: Lola Mir. El programa constava de peces de 
Haendel, Barnby, Morley, Hollaender, Elgar, Schumann, Mendelssohn i Rodgers 
(26-05-2013). 

 Número 1114. Concert en memòria de Lluís Guasteví Ginard que va comptar 
amb la col·laboració de l’Orfeó Maonès. L’Orquestra del Grup Filharmònic de 
l’Ateneu va interpretar a la primera part el Concert per a fagot  i orquestra de 
corda d’A. Vivaldi (solista fagot: Laura Guasteví) i Serenata per a cordes d’E. 
Elgar. A la segona part es va executar el Concert per a clarinet i orquestra de 
W.A. Mozart (solista clarinet: Martí Guasteví). Teatre de l’Orfeó Maonès (09-08-
2013) 

 



 

 

L’Assemblea anual del Grup es va celebrar el 25 de febrer de 2013. 
 
El Grup, tant de la coral com del grup instrumental, s’ha seguit reunint tots els 
diumenges de 19.30 a 21h. per  “Fer música”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

5. AULES 
 
 
5.1. MÚSICA  
 
 
Aquest curs han assistit a les classes de música 73 alumnes. 
 
 Professorat de les classes col·lectives:  

 Sensibilització musical (nens de 4 a 7 anys):  Júlia Pasqual. 

 Llenguatge musical  (nens de 8 a 12 anys): Marta Florit i Oscar Amieva. 
Professors de piano: Oscar Amieva i Mª del Mar Vidal. 
Professora de flauta de bec i travessera:  Iris Taltavull 
Professor de violí: Fèlix Ferrer. 
Professor de guitarra: Curro González. 
Professor de violoncel: Pau Cardona Mir. 
Professor d’oboè: Víctor Monte. 
 
Audicions: 
 
1er. trimestre:  

 Audició d’alumnes de piano, violí i flauta. Sala d’Actes de l’Ateneu (18-12-
2012). 

 Audició d’alumnes de violí i piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (20-12-2012). 

 Audició d’alumnes de piano, guitarra i cello. Sala d’Actes (21-12-2012) 

 Audició dels alumnes de les classes col·lectives a la Sala d’Actes de la Salle 
de Maó (22-12-2012). 

 
2on. trimestre: 

 Audició d’alumnes de guitarra, cello i piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (22-03-
2013). 

 Audició d’alumnes d’oboè, piano i flauta: Sala d’actes de l’Ateneu (25-03-2013) 

 Audició d’alumnes de piano i violí: Sala d’Actes de l’Ateneu (26-03-2013). 
 
3er. trimestre: 

 Audició dels alumnes de les classes col·lectives al Teatre de l’Orfeó Maonès 
amb la representació de la cantata “El Petit Príncep”, que va servir de cloenda de 
curs (26-05-2013). 

 Audició d’alumnes de piano, guitarra i flauta: Sala d’Actes de l’Ateneu (07-06-
2013). 

 Audició d’alumnes d’oboè i piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (10-06-2013). 

 Audició d’alumnes de piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (11-06-2013). 

 Audició d’alumnes de violí: Sala d’Actes de l’Ateneu (13-06-2013). 
 
El mes de novembre es va estrenar el blog de l’Aula de Música: “El raconet de 
música” on, a més de donar informació general sobre les classes, els pares i 



 

 

demés persones interessades han pogut anar seguint el dia a dia de les activitats 
de música dels seus fills. L’adreça per accedir-hi és la següent: 
 
   http://elraconetdemusica.blogspot.com.es/ 
 
III Trobada de violoncel·listes de Menorca, amb la participació de 29 estudiants 
d’aquest instrument d’entre 8 i 18 anys d’edat, tots ells alumnes de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa de Ciutadella, l’Escola de Música de Ferreries, l’Aula 
de Música de l’Ateneu de Maó i el Conservatori de Menorca. IES Josep Maria 
Quadrado de Ciutadella (15/16-02-2013). 
 
El dia 4 de maig es va oferir a la Sala d’Actes una mostra auditiva als alumnes, en 
petit grup, que servís d’orientació i coneixement dels diferents instruments que 
s’imparteixen a les aules de música.  
 
  
5.2. PINTURA I DIBUIX 
 
 
Aquest curs el professor de l’activitat ha estat el pintor Rafel Vidal. S’han matriculat 
al voltant de 30 alumnes: 12 alumnes adults i la resta amb edats compreses entre 
els 5 i els 16 anys.  
 
Adults 
 

 Cada dimecres hi ha hagut sessions de dibuix al natural amb model. 

 Classes  (19 a 21 h.) els dilluns i dijous. 
 
Infantil i juvenil 
 

 Classes de dibuix i pintura de dues hores setmanals de dilluns a divendres. 
 
Exposició conjunta de final de curs d’una selecció de treballs dels alumnes de 
pintura, dibuix i gravat. S’han emprat diverses tècniques: oli, acrílic, pastel, 
aquarel·les, ceres... sobre formats de mides molt variades. Sala d’Actes (16/24-05-
2013).  
 
 
5.3. GRAVAT 
 
 
De la mà de Carles Moll, pintor i professor de dibuix, pintura i gravat, es va introduir 
a l’Ateneu una activitat nova, la del gravat calcogràfic i xilogràfic. El curs va consistir 
en el coneixement de les tècniques bàsiques del gravat i la seva estampació 
(realització de la planxa, estampació, tractament del paper), acompanyat d’una 
petita part teòrica i es van desenvolupar tècniques com el linogravat, xilografia i 
gravat calcogràfic. 

http://elraconetdemusica.blogspot.com.es/


 

 

 
 
5.4. FOTOGRAFIA DIGITAL 
 
 
La sisena edició del curs de fotografia digital, impartida per José Francisco 
Quadrado Quintana, vocal de la Secció Fotogràfica, va estar estructurada de 
manera que l’alumne, al final d’aquest,  era capaç de manejar amb facilitat la seva 
càmera i dominar les funcions bàsiques per a l’edició i presentació de les seves 
fotografies. A la primera part del curs, els alumnes es van dividir segons els seus 
coneixements previs. Un cop acabat el període elemental (maneig de la càmera, 
aplicacions pràctiques, desenvolupament i tractament del negatiu digital –RAW -) 
els alumnes van compartir programació, ampliant coneixements sobre el sistema 
RAW i el maneig extensiu del Photoshop.  
 
La Secció Fotogràfica de l’Ateneu va organitzat les següents exposicions: 
 

 XI Exposició fotogràfica. Sota el tema de la Cultura Talaiòtica es van presentar 
els treballs fotogràfics realitzats en nou talaiots que formen part del llistat per a la 
declaració de Patrimoni de la Humanitat. Es va comptat amb la participació de 12 
fotògrafs, exposant imatges en color que mostraven diferents angles d’aquestes 
construccions. A la presentació de la mostra, va assistir la consellera de Cultura 
María Nieves Baillo i la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Maó Elisa Mus, 
així com la nostra presidenta. Sala d’Actes (27-05-2013 al 20-06-2013). 

 

 XII Exposició fotogràfica. “Menorca des d’un altre punt de vista”, amb 
fotografies de gran format. Sala d’Actes (21-06-2013 al 12-07-2013). 

 
 
5.5. IDIOMES 
 
 
Les classes de francès (gramàtica i conversa), amb 8 alumnes matriculats, han 
continuat sent impartides aquests curs per la professora nadiva Monique Doncarli. 
 
 
5.6. INFORMÀTICA 
 
 
La segona edició del curs, a càrrec de Carles Camps Cabrera, va acollir vuit 
alumnes en sessions de dues hores setmanals tots els dilluns de 18 a 20 h. 
 
El programa, adaptat als coneixements previs i interessos dels participants, va 
tractar temes d’informàtica bàsica: introducció al correu electrònic, processadors de 
textos, presentacions amb PowerPoint, fulles de càlcul, bases de dades amb 
Access, navegació per Internet i recerca d’informació. 
 



 

 

 
5.7. TALLER DE MEMÒRIA 
 
 
Activitat nova guiada per la psicòloga Olga Febrer Hernández. El curs anava dirigit 
a persones de més de 70 anys. Va tenir lloc entre octubre de 2012 i febrer de 2013, 
en quinze sessions d’una hora i mitja cada una i a raó d’una setmanal. Van 
participar al taller al voltant de nou persones. 
 
Els objectius eren:  
 

 Donar a conèixer el funcionament bàsic de la memòria. 

 Canviar actituds i estereotips negatius sobre els dèficits de memòria. 

 Estrenar estratègies i tècniques de memòria.  

 Estimular altres processos cognitius bàsics que influeixen en la memòria 
(percepció, llenguatge, capacitat lògica... ). 

 Aplicar estratègies adequades per a resoldre fallades de memòria en la vida 
quotidiana. 

 
L’èxit del taller va donar lloc a una segona edició, que va finalitzar el 6 de maig i va 
consistir en vuit sessions en les que es van seguir treballar estratègies de memòria 
i es van establir un seguit de recomanacions i conclusions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6. V FORO MENORCA ILLA DEL REI 
 
 
La cinquena edició del Foro Menorca Illa del Rei, celebrada el 14 d’agost, es va 
dedicar al recolzament de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO per a 
declarar Patrimoni de la Humanitat els 25 jaciments arqueològics presentats pel 
Consell Insular. 
 
La Cultura Talaiòtica menorquina està constituïda per un conjunt de 1574 jaciments 
arqueològics catalogats i, d’aquests, 1401 tenen la categoria de Béns d’Interès 
Cultural, el que indica el valor excepcional d’aquest conjunt arqueològic. La 
UNESCO va aprovar el 29 de gener de 2013 la proposta d’incloure en la Llista 
Indicativa del Estat Espanyol la Cultura Talaiòtica de Menorca, pas previ a la 
declaració de Patrimoni Mundial. L’any 2016 es presentarà la candidatura per a 
aconseguir la declaració.  

 
 

 
    Foto: Diari Menorca 

 
Van participar a l’acte com a ponents Margarita Orfila, catedràtica d’Arqueologia 
de la Universitat de Granada i presidenta de l’Ateneu, María del Mar Villafranca, 
directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, el publicista i president 
executiu de Publicis Iberia Miguel Angel Furones i María Rosa Suárez-Inclán, 
presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (ICOMOS). 
A la taula presidencial es va comptar amb la presència destacada de Sa Majestat la 
Reina Sofía, com a presidenta d’honor del Foro, el president del Govern Balear, 
José Ramón Bauzá, el president del Consell Insular, Santiago Tadeo, la alcaldessa 



 

 

de Maó, Agueda Reynés, la secretaria d’Estat de Turisme, Isabel Borrego i la 
delegada del Govern a Balears, Teresa Palmer, entre d’altres, així com nombroses 
personalitats de diferents àmbits de a societat menorquina i visitants de l’illa entre 
el públic. 
 
A les ponències exposades en l’acte, que va ser dens en continguts i mesurat en 
els temps d’intervenció, es van destacar idees com la de la importància que pot 
representar el patrimoni en el desenvolupament socioeconòmic de l’illa; la 
necessitat de formular el Pla de Gestió per a la candidatura tenint en compte el 
treball continuat en la conservació dels elements patrimonials sense comprometre 
els entorns de protecció, cercar una fórmula de gestió adequada que contempli 
l’amplitud territorial d’aquests béns i la diversitat de propietaris existent i construir 
un consens públic i privat que permeti un binomi factible entre cultura i turisme; la 
importància d’acostar el passat al present i convertir la història en històries i 
consensuar una narració col·lectiva i fer-la pròpia. També es va manifestar 
optimisme respecte al treball fet fins ara amb la candidatura, tot i que el procés a 
seguir és molt llarg i requereix molt d’esforç així com la realització d’un treball basat 
en la excel·lència, demostrant l’autenticitat, integritat i excepcionalitat dels béns. 
 
El gran interès que desperten aquestes cites estivals, es va traduir aquest any en 
una massiva participació de més de 500 persones que es van inscriure per poder 
accedir al recinte, així com l’acreditació de 16 medis i agències de comunicació que 
van recollir la celebració del Foro a nivell balear, nacional i internacional. 
 
Aquesta cinquena edició ha seguit impulsada per l’Ateneu de Maó, la Fundació 
Hospital Illa del Rei, i Editorial Menorca, a les quals se’ls va unir aquest any el 
Cercle d’Economia. 
 

 
     Foto: Diari Menorca 



 

 

7. ALTRES 
 
 

 Després de 103 anys d’història, el dia 10 de desembre en assemblea 
extraordinària, es va dissoldre de manera efectiva la institució turística Foment 
del Turisme, que ja des de 2009 s’havia convertit en una entitat no operativa 
adscrita a l’Ateneu, el qual  representava els seus orígens. 

 

 Agraïment als ajuts per a la realització d’activitats atorgats per l’Ajuntament de 
Maó, Consell Insular i Obra Social “La Caixa”; a les contribucions de Banca 
March que permetran l’obertura del Gabinet d’Història Natural; a Endesa 
subvencionant la publicació de les memòries entre els anys 2006 i 2012; a la 
emissora Onda Cero, pel reconeixement a la labor realitzada en l’àmbit cultural; 
als germans J. Estrada per la donació d’un aparell de DVD per la Sala de 
Tertúlies i a les col·laboracions de Palliser, Artiem i Gabinet Orfila.  

 

 
    Foto: Ultima Hora Menorca 

 

 L’Ateneu va ser una de les entitats beneficiades pel testament de Feliciano 
Fuster Jaume, que morí el 4 de març de 2012 a Palma, amb el llegat d’una 
propietat a Cala Llonga. En el testament s’expressava la voluntat de que la 
nostra institució prestés una especial atenció al port de Maó. Per aquest motiu 
s’ha proposat la creació del Memorial Feliciano Fuster, que es convocarà cada 
any i que tindrà com a punt de referència el port i altres qüestions portuàries. 

 
 
 



 

 

8. OBITUARI 
 
 
Al llarg del curs acadèmic ens han deixat dos personalitats importants de la vida 
ateneista de la nostra entitat. Un d’ells, el científic menorquí Josep Miquel Vidal 
Hernández que en aquesta Junta Directiva era Conservador del Museu, ens va 
deixar de forma inesperada el dia 9 de gener. L’altre, que no per més inesperada, 
menys sentida, va ser la de Victoriano Seoane Pascuchi el 26 de gener, en altre 
temps membre molt actiu d’aquest Ateneu i un dels socis més antics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. ACTIVITATS EXTERNES 
 
 
9.1. CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES   
 
 

 Enrique Manuel Toral Bardina va fer la presentació del nou llibre de Luis Sanz 
Álvarez “La joven llegada del frío” (03-09-2012). 

 Conferència a càrrec del mestre budista Guen Kelsang Tharpa “Com solucionar 
els nostres problemes”. Organitzat per Centre Dharma Kadam – Sa Roca (13-09-
2012). 

 Presentació del llibre “La vall de la matança” (XXIX Premi de Narrativa Ribera 
d’Ebre) de Josep Masanés Nogués, a càrrec d’Emi Pino. Organitzat per 
Cossetània Edicions (28-09-2012). 

 Presentació del llibre “Medio natural de la Isla del Rey”, per part d’Anna Balletbó, 
Luis Alejandre i Antoni Obrador. Organitzat per Fundació Hospital Illa del Rei i 
Fundació Internacional Olof Palme, editors del llibre (05-10-2012). 

 Conferència “La eutanasia a debate” pronunciada pel Dr. Luis Montes Mieza, 
president federal de l’Associació Dret a Morir Dignament. Organitza: Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Menorca (26-10-2012). 

 Conferència  “Evolució de la marxa humana. Aprenent a caminar” oferta pels 
doctors Ramon Viladot Pericé, cirurgià ortopèdic Clínica Tres Torres de 
Barcelona, Antoni Cañellas Trobat, traumatòleg Hospital Mateu Orfila i Antoni 
Cañellas Ruesga, fisioterapeuta i podòleg Hospital Mateu Orfila (23-11-2012). 

 “La Capilla del Castillo de San Felipe de Mahón”, conferència a càrrec de 
Francisco Fornals, coronel d’Enginyers de l’Exèrcit. Organitza Consorcio del 
Museo Militar  (14-12-2012). 

 L’Associació Cultural Acacia, en el marc del programa de festes de Sant Antoni, 
va organitzar la conferència titulada “Los templarios”, a càrrec de l’escriptora 
xilena Lottie Ramírez, acompanyada de l’advocat Fernando Carretero, 
l’historiador José Ramón Soriano i Pedro Orfila (21-01-2013). 

 Conferència “Es pot ser feliç?” a càrrec de la monja budista Guen Kelsang 
Chokga. Organitzat per: Centro Internacional de Retiro Dharma Kadam (08-02-
2013). 

 Taula rodona “Un altre sistema financer és possible”. Van intervenir: Tònia Florit 
de Cáritas, Tòfol Mascaró del GOB, David Sintes d’AELIB, Tino Maria de 
Caixa Colonya i Judith Aisa de Ciutat en transició. Organitzat per STEI 
Intersindical (15-02-2013). 

 Fills i filles amb dues cases. “Leducació dels fills després de la separació: el 
repte d’educar des de 2 cases”. Sisena edició del seminari dedicat a pares i 
mares separats i divorciats on es van tractar temes com la mediació familiar, 
aspectes jurídics de la separació i el divorci, l’educació dels fills en aquestes 
circumstàncies, etc. Organitzat per la Conselleria insular de Benestar Social i 
Joventut amb la col·laboració de l’Ateneu, les trobades van tenir lloc els dimarts i 
dijous del mes de febrer (5/6, 12/13 i 26/27-02-2013). 



 

 

 “Conociendo tus riñones”. Conferència amb motiu del Dia Mundial del Ronyó a 
càrrec del Dr. Luis Fernando Domínguez, nefròleg de l’Hospital Mateu Orfila. 
Organitza Alcer Menorca (13-03-13). 

 Isabel Vilafranca Manguan, doctora en Pedagogia i llicenciada en Filosofia, va 
pronunciar la conferència “L’educació per a la igualtat: un repte universal del 
segle XXI”, dins la LIV Campanya contra la fam. Organitzada per Mans Unides 
(21-03-13).    

 Sessió informativa sobre estudis universitaris per a pares i alumnes de 
batxillerat, a càrrec de María Luisa Espasa Sempere i Máximo Hidalgo 
Villarroya. Organitza Institut Químic de Sarrià.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Presentació del llibre “La cuina de la meva mare (cuina popular menorquina)” de 
Caterina Rosselló Catchot. Organitza Editorial Llibres de l’Índex  (19-04-2013).      

 Conferència “Tratado de París. Menorca canjeada (1756-1763)” a càrrec de Luis 
Alejandre Sintes, general retirat de l’Exèrcit. Organitzat per Luis Alejandre (29-
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 Margarita Orfila Pons, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de Granada, 
va pronunciar la conferència “La figura de la dona en el món talaiòtic menorquí”. 
Organitzat per l’Asociación Amas de Casa de Mahón (30-04-2013). 

 La fundació Hospital de l’Illa del Rey va organitzar la presentació de la nova 
edició bilingüe del llibre “Reflexiones generales sobre la Isla de Menorca” de 
Claude François Passerat de la Chapelle. L’acte va anar a càrrec de Luis 
Alejandre Sintes i de José Luis Terrón Ponce, col·laborador de l’edició (22-05-
2013).   

  Projecció de la pel·lícula “Bamako”, Mali (2006), direcció: Abderrahmane 
Sissako, sota el tema “Les grans institucions econòmiques a judici” i emmarcada 
dins el Cicle de cinema africà. Desprès de la projecció es va procedir a un 
col·loqui al voltant de la temàtica de la pel·lícula. Organitza: Assemblea de 
Cooperació per la Pau, Illes Balears (30-05-2013). 

 Conferència pronunciada per Josep Giménez Melià, doctor en Teologia i 
professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, titulada “L’Església que va 
somiar el Concili Vaticà II”, en commemoració del 50 aniversari del Concili Vaticà 
II. Organitzat per la Parròquia de Santa Maria amb la col·laboració de l’Ateneu 
(31-05-2013). 

 Montserrat Vilà i Planella, professora de recerca del CSIC i vicedirectora a 
l’Estació Biològica de Doñana, ens va oferir la conferència “Invasions biològiques 
als ecosistemes mediterranis”. Organitzat per OBSAM i IME (05-06-2013). 

 Presentació del llibre “Un abrazo para mi madre” a càrrec de les autores Noelia 
Martínez Gavaldà i Maite Martínez Gavaldà. Organitzat per Editorial 
Heptaseven (11-06-2013).   

 Presentació del diari AraBalears a càrrec de Toni Pons, seguida de la 
conferència “Educació i Comunicació” a càrrec de Carles Capdevila, actual 
director de l’Ara. Organitzat per Ara Balears (19-06-2013). 

 Conferència a càrrec de Carles Jiménez Jorquera, consultor i perit d’Art sota el 
títol de “Les preferències artístiques a Menorca: la seva evolució històrica”. 
Organitzat per Carles Jiménez (20-06-2013). 
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