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2. OBERTURA DE CURS 
 
 
El curs 2014-2015 es va iniciar oficialment amb la lliçó inaugural pronunciada per 
Ildefonso Hernández Aguado, catedràtic de Salut Pública a la Universitat Miguel 
Hernández d’Alacant i president de la Societat Espanyola de Salut Pública i 
Administració Sanitaria, titulada “Reflexiones sobre la crisis de la enfermedad 
causada por el virus del ébola”.  
 
L’acte va ser seguit per un nombrós públic i es va comptar amb l’assistència de la 
consellera insular de Cultura Sra. María Nieves Baillo i l’alcaldessa de Maó Sra. 
Águeda Reinés. Saló d’Actes (14-11-2014) 
 
 
 
3. ACTIVITATS PRÒPIES 
 
 
3.1. CURSOS 
 
CURS DE POSTGRAU I MÀSTER EN PSICOLOGIA DINÀMICA 2014-2015. 
 
El màster i postgrau en Psicologia impartit per la Universitat de Barcelona per 
primer cop a l’illa i, en concret, a l’Ateneu de Maó, va ser possible gràcies a la 
tenacitat de la doctora en Psicologia Maria Vives, responsable del curs. 
El temari, que per altra banda es du impartint a Barcelona des de 1999, 
contemplava 26 temes, entre classes i seminaris, impartits per 22 professors i 
experts. El curs es va iniciar el 19 de setembre i va finalitzar el 25 de març amb un 
acte de clausura en la que van intervenir la Consellera de Cultura María Nieves 
Baíllo, el segon Tinent d’Alcalde Simón Gornés, el vici-president de l’Ateneu Antoni 
Casasnovas i la responsable del màster Maria Vives. En l’acte es va oferir un 
concert de piano i violoncel a càrrec de Lola Mir i Pau Cardona i una petita 
degustació. 
 
XIV CURS DE PENSAMENT I CULTURA CLÀSSICA. ELS MITES I LES SEVES 
REPRESENTACIONS. 
 
El tradicional cicle organitzat per l’Obra Social “La Caixa”, la Secció Balear de la 
Sociedad Española de Estudios Clásicos, l’Ateneu de Maó i la Universitat de les 
Illes Balears en la seva catorzena edició, i en veu dels seus organitzadors, tenia 
com a objectiu:  
 “La dimensió universal del mite, present a totes les cultures, ha generat una 
suggestiva col·lecció de relats sobre déus, herois i una multitud d’éssers híbrids i 
fabulosos... Aquest curs de mitologia pretén aprofundir en el coneixement d’algunes 
d’aquestes narracions que ens resulten tan familiars, amb l’objectiu de facilitar als 
assistents algunes de les claus interpretatives més rellevants i significatives”.  



 

 

 

 

 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. “Els Centaures: la doble naturalesa d’uns 
éssers extraordinaris” (24-01-2015). 

 Mercè Gambús Saiz, professora d’Història de l’Art de la Universitat de les Illes 
Balears. “Les representacions del mite de Bacus a la pintura barroca” (7-02-
2015). 

 Antonio Alvar Ezquerra, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat 
d’Alcalá de Henares. “Las Furias: la representación de un exitoso error” (14-02-
2015). 

 Catalina Aparicio Villalonga, doctora en Filosofia i secretària de la Secció 
Balear de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. “Hera, la gelosa esposa 
d’un Déu insaciable” (14-03-2015).      

 Tomás Calvo Martínez, catedràtic de Filosofia Grega de la Universitat 
Complutense de Madrid. “El mito de Prometeo y su versión griega ilustrada” (21-
03-2015). 

 Alberto Bernabé Pajares, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat 
Complutense de Madrid. “Dánae, desde los griegos hasta la modernidad” (18-04-
2015) 

 
REDESCOBRIM LES OBRES MESTRES (IX). Curs monogràfic amb il·lustracions 
musicals. 
 
El curs impartit per Rafel Esteve Alemany, professor d’Història de la Música al 
Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, en la seva novena edició, va tractar 
els següents continguts: 
 

 Giacomo Puccini (1858-1924). “Tosca” (6-03-2015). 

 Serguei Rakhmàninov (1873-1943). “Concert per a piano núm. 2” (7-03-2015). 
 
 
3.2. CICLES 
 
LES COL·LECCIONS DEL GABINET D’HISTÒRIA NATURAL 
 
La re inauguració del Gabinet d’Història Natural es va completar amb aquest cicle 
de conferències que, des d’una vessant pedagògica i divulgativa, ha volgut posar a 
disposició del públic en general aquest important fons, fruit d’una sèrie de 
donacions d’il·lustres naturalistes menorquins.  
 

  Pere Fraga i Arguimbau. Membre de l’lnstitut Menorquí d’Estudis. “L’herbari 
d’Agustí Landino Flores (1875-1950): redescobrint una contribució a la flora de 
Menorca” (26-03-2015). 

 Guillem X. Pons Buades. Universitat de les Illes Balears. “Els zoòlegs 
naturalistes de la Menorca de finals del segle XIX i principis del XX” (9-04-2015). 



 

 

 

 Josep Quintana Cardona. Institut Català de Paleontologia. “Els invertebrats de 
l’Ateneu: conservació, estudi i difusió” (16-04-2015). 

 Marta Sales Villalonga. Instituto Español de Oceanografía. “Les algues de 
Menorca a la col·lecció de l’Ateneu de Maó” (23-04-2015). 

 Òscar García Febrero. Institut Menorquí d’Estudis. “La col·lecció d’aus de 
l’Ateneu de Maó: de Mir i Mir a Hernández i Ponsetí” (30-04-2015). 

 
SECTOR QUINARI 
 
“El sector quinari inclou diverses activitats econòmiques, des de l’educació, la 
cultura i l’art, fins els serveis sanitaris i socials, així com les indústries creatives com 
el sector editorial o la publicitat i el màrqueting. En definitiva, el quinari intenta 
donar resposta a les necessitats de la millora de la qualitat de vida, el medi 
ambient, la cultura i la conciliació de la vida familiar i professional” 
 

 Manuel Cuadrado. Doctor i professor Titular de Comercialització i Investigació 
de Mercats a la Universitat de València. “Investigación y toma de de decisions 
en gestión y marketing cultural” (20-02-2015). 

 Carolina Beltrán. Doctora en Economia Aplicada per la Universitat de les Illes 
Balears. “La via menorquina del creixement: la fi d’un model econòmic (1960-
2010). Els sectors quaternari i quinari com a regeneradors de l’economia de 
Menorca” (27-02-2015). 

 Taula rodona. “Voluntariat social”, amb la participació de Caritas, Obra social “la 
Caixa”, Germandat donants de sang, Protecció Civil i Associació violència de 
gènere (12-03-2015). 

 Taula rodona. “Voluntariat cultural”. Participaren: Amics del Museu de Menorca, 
Ateneu de Maó, Illa del Rei, Líthica i Martí i Bella (19-03-2015). 

 Taula rodona. “El sector quinari i l’activitat empresarial”. Van formar part de la 
taula les empreses menorquines: Artiem Fresh People Hotels, Bodegues 
Binifadet, Menorca por un Tubo, Es Llogaret i Tuescena (27-03-2015). 

 
CICLE DE CONFERÈNCIES D’ANTICS ALUMNES IES JOAN RAMIS I RAMIS 
(1864-2014) 
 
Amb la col·laboració de l’Ateneu, l’IES Joan Ramis i Ramis va presentar el següent 
programa de conferències que va formar part del conjunt d’activitats que es van 
programar per a la celebració del 150 aniversari de l’Institut. 
 

 Margarita Orfila, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat de Granada. “La 
arqueología hoy” (7-11-2014). 

 Pedro J. Bosch, metge oftalmòleg i periodista. “Panfleto contra el rendimiento 
escolar” (12-12-2014). 

  Ildefonso Hernández, catedràtic de Salut Pública a la Universitat Miguel 
Hernández d’Alacant. “Ética y educación” (20-03-2015). 

 Cristina Andreu, llicenciada en Història de l’Art. “El convent de Sant Francesc: 
un edifici per a l’ensenyament i la cultura” (17-04-2015). 



 

 

 

 Guillem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, conseller de govern del Banc d’Espanya. “La Macroeconomia i el 
benestar de la gent” (15-05-2015). 

 Joan J. Gomila, arquitecte i articulista. “Del Pla des Monestir a sa Creu d’en 
Ramis” (29-05-2015). 

 
CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE PSICOLOGIA CLÍNICA 
 
Cicle organitzat per la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l’Ateneu de 
Maó:  
 

 Pere Barbosa, psicòleg clínic, psicoterapeuta, pedagog, professor de la 
Universitat Ramon Llull. “Relacions interpersonals” (5-11-2014). 

 Jorge Tió, psicòleg clínic, psicoterapeuta i especialista en el tractament 
d’adolescents. “Ser i deixar de ser adolescent en una societat canviant” (23-01-
2015). 

 Joseba Atxotegui, metge psiquiatra, professor titular de la Universitat de 
Barcelona. “La migració i la Salut Mental des de la perspectiva psicològica” (13-
02-2015). 

 
CINE ESPAÑOL EN FEMENINO 
 
L’Ateneu de Maó partint de la iniciativa de Charo Otegui, gestora cultural, va 
organitzar aquest cicle de dos sessions, cercant donar a conèixer el paper de la 
dona en les produccions cinematogràfiques i promocionar l’illa com a plató: 
 

 “Dirección de actores y actrices”. Amb la participació de Judith Colell, directora 
de cinematogràfica, llicenciada en Història i actual vicepresidenta de l’Acadèmia 
de Cine  i Irene Visedo, actriu (9-01-2015). 

 “El guión y la producción”. Va comptar amb l’assistència de Azucena 
Rodríguez, professora d’escriptura cinematogràfica i Ana Amigo, productora 
(16-01-2015). 

 
GASTRONOMIA HISTÒRICA O HISTÒRIES DE LA GASTRONOMIA 
 
Cicle de conferències organitzat per l’associació Fra Roger i l’Ateneu: 
 

 Núria Bàgena, experta en cuina històrica i gran coneixedora del llibre “Art de la 
Cuina” de Fra Roger. “Com cuinaven i què menjaven en el segle XVIII”. Al 
finalitzar la conferència l’hotel Jardí de Ses Bruixes va acollir un sopar-tertúlia 
amb un menú de degustació (3-10-2014). 

 Antoni Riera, doctor en Història Medieval i expert en cuina medieval. 
“Gastronomia i poder a la baixa Edat Mitjana” (10-10-2014). 

 Taula rodona. “Històries de la gastronomia a Menorca”, amb Jaume Mascaró 
(moderador), Tomàs Vidal, Alfons Méndez i Adolf Sintes (17-10-2014). 
Anul·lada 

 



 

 

 

HISTÒRIA DE MENORCA 
 
La Conselleria de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca va 
continuar amb el cicle de conferències iniciat el curs anterior per donar a conèixer 
la història de Menorca. L’Ateneu de Maó va col·laborar amb la iniciativa acollint a 
seva seu les següent conferències: 

 Joan Ramis Pujol, director del Projecte Nixe III i professor d’ESADE-Universitat 
Ramon Llull. “Menorca dins la Mediterrània de l’Arxiduc Lluís Salvador. Ahir i 
avui” (2-10-2014). 

 Francisco Fornals Villalonga, director emèrit del Museu Militar de Menorca. 
“Milicia en Menorca en el siglo XVII” (6-11-2014). 

 Òscar Sbert Lozano, enginyer. “La emigración menorquina a la Florida” (4-12-
2014). 

 Joaquim Pons Machado, arqueòleg. “El llegat de Maria Lluïsa Serra” (22-01-
2015). 

 Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca i periodista. “La transició política a 
Menorca” (5-02-2015). 

 Miquel Àngel Limón, doctor en periodisme, va oferir una conferència titulada “El 
periodisme d’Àngel Ruiz i Pablo: etapes i característiques” (27-04-2015). 

 
LA CULTURA NO FA VACANCES 
 
Sota el títol d’aquest nou cicle l’Ateneu va estrenar una nova sèrie de tertúlies i 
monòlegs amb l’objectiu d’omplir d’activitats culturals els mesos d’estiu i “difondre el 
coneixement més enllà de l’espai físic on es produeix habitualment i fer-lo viatjar 
per diferents espais singular de la ciutat de Maó”. 
 

 Tertúlia i tas d’oli d’oliva verge “L’or líquid del Mediterrani” organitzada per 
l’associació Fra Roger amb la col·laboració de l’Ateneu de Maó. Sala d’Actes 
(12-06-2015). 

 Tertúlia a càrrec de la sociòloga, epidemiòloga i doctora en Biomedicina Ester 
Villalonga Olives sobre “Quina part del teu entorn quotidià afecta la teva salut”. 
Sala d’Actes (19-06-2015). 

 L’escriptora Laura Freixas va oferir la tertúlia “¿Es hermafrodita la literatura? 
Cómo quise ser escritor y terminé siendo escritora”. Hotel Rural Son Granot (2-
07-2015) 

 Tertúlia “Reflexions sobre la deconstrucció” a càrrec de l’arquitecte tècnic i 
llicenciat en Belles Arts Josep Lluís Altimira. Hotel Jardí de Ses Bruixes (10-07-
2015). 

 Marta Soler i Alemany, llicenciada en Sociologia i doctorada en relacions i 
estudis internacionals, va oferir la tertúlia “Els impactes de les noves tecnologies 
en el procés de democratització a Hong Kong”. Hotel Casa Albertí (23-07-2015) 

 Monòleg a càrrec de l’actriu Enka Alonso “La dona de sal”. Dramatúrgia i 
direcció de Sergi Marí i Montse González; producció: Companya La Trup. Acte 
reservat als socis. Sant Antoni-The Golden Farm (7-08-2015). 



 

 

 

 “Llegir i escriure a Menorca”, tertúlia a càrrec de la periodista i escriptora 
Esperança Camps. Pati del Palau Oliver (13-08-2015). Cancel·lada.  

 
 
3.3. CONFERÈNCIES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES   
 

 Inauguració del Gabinet d’Història Natural. El doctor en Geologia Josep 
Quintana va ser l’encarregat d’organitzar i recuperar les col·leccions del Gabinet, 
gràcies a les beques del Consell, a través de l’Institut Menorquí d’Estudis i dels 
propis fons de l’Ateneu. El Gabinet ha restat obert al públic en general de 17 a 
19 hores  (10-10-2014).      

 “Parlant amb... Joan Pons”, amb la presència de Joan Pons,baríton, Joana 
Pons, filla, Matías Quetglas i Tiago Taltavull, amics, Jaume Marquès, 
compositor, Antoni Parera Fons, president d’Amics de s’Òpera. Va moderar 
l’acte Joaquim Comas (16-10-2014). 

 Taula rodona “Es possible crear un destí turístic de golf a Menorca”, amb la 
intervenció de Íñigo de Orbaneja, empresari, Marta Vidal, consellera 
d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca, Miquel Camps, 
portaveu del grup ecologista GOB Menorca, José A. Fayas, enginyer de Camins 
Canals i Ports i Carlos Sintes, empresari, com a moderador (24-10-2014). 

 Carlo V. Grignano di San Carlo y Brebbia, vicepresident de l’Associació 
d’Amics de l’Arxiduc, va oferir la conferència titulada “Luigi Salvatore, s’Arxiduc: 
El Príncipe florentino, incansable, explorador, apasionado de las costumbres de 
los pueblos y del hàbitat de las costes del Mar Mediterráneo“ (13-11-2014). 

 Taula rodona. “Dragat del Port de Maó”, amb la presència de Alberto Pons 
Fernández, president d’Autoritat Portuària de Balears, Juan Carlos Plaza 
director de l’organisme, Jesús Fernández-Reyes, delegat d’APB a Maó, Antoni 
Ginard López, cap de departament d’infraestructures de APB i Enric Massutí 
director del Centre Oceanogràfic de Balears. Va moderar l’acte Margarita Orfila  
(20-11-2014). 

 Glosat-tertúlia “Glosat de s’any de Ruiz i Pablo”, a càrrec del grup Soca de Mots: 
Moisès Coll, Vicent Marí, Joan Coll i Miquel Truyol, en commemoració de 
l’Any Ruiz i Pablo (19-02-2015). 

 L’Ateneu es va sumar a la iniciativa de l’Ajuntament de Maó per entrar a formar 
part de la Xarxa de Ciutats Creadores de la Música, títol concedit per la 
UNESCO, participant en el vídeo inclòs a l’expedient que vol mostrar la seva 
diversitat musical (3-03-2015). 

 Acte literari-musical. “Escrits per dones“, lectura de textos amb moments 
musicals interpretats a piano commemorant el Dia de la Dona Treballadora (5-3-
2015). 

 Xerrada musical a càrrec de Siro Pillosu, professor i músic, especialista en 
instruments des de l’Edat Mitjana fins el Barroc, “Curso de bajo continuo con 
Tiorba. Teoría y práctica” (25-03-2015). 

 Exposició de la valuosa col·lecció de l’Ateneu de llibres i documentació de 
l’Arxiduc Lluís Salvador en el centenari de la seva mort. En la mostra es van 
exposar una trentena de llibres, així com correspondència que l’Arxiduc va 



 

 

 

mantenir amb l’Ateneu que el va nomenar soci d’honor. L’exposició es va 
realitzar en col·laboració amb el Consell Insular de Menorca (31-03/6-05-2015)  

 Taula rodona “Les varietats locals dels productes agroalimentaris de Menorca”. 
Emmarcada dins del projecte “Valoració del producte de Menorca a través de la 
gastronomia” finançat pel programa Leader, van participar Gemma Casas i Tito 
Pons, del projecte de recuperació Arbres d’Algendar; Judith Ainsa, del Banc de 
Llavors de Menorca i Bernat Cañellas, tècnic d’agricultura del Govern. Va 
moderar l’acte Pep Pelfort, investigador i escriptor gastronòmic. Organitzat per 
Fra Roger amb la col·laboració de l’Ateneu (8-04-2015). 

  Taula rodona “Pedro Páramo de Juan Rulfo i KL Reich de Joaquim Amat-
Piniella: Discussions literàries”: Presentació a càrrec de Marta Puxan Oliva. 
Organitzat per Marie Curie Actions (Comissió Europea), IES Joan Ramis i 
Ramis i Ateneu de Maó (15-04-2015). 

 Primer debat electoral amb els partits polítics que es presenten a l’Ajuntament de 
Maó. Van participar: Águeda Reynés (PP), Vicenç Tur (PSOE), Conxa 
Juanola (Ara Maó), Andrés Spitzer (Ciudadanos de Menorca) i Manuel 
Pecharromán (PI) (6-05-2015). 

 Xavier Martín, professor de Filosofia de l’IES Cap de Llevant i membre de 
l’Institut Menorquí d’Estudis, va oferir la conferència “Àngel Ruiz i Pablo” (8-05-
2015).    

 Segon debat electoral amb els partits polítics que es presenten al Consell Insular 
de Menorca amb la participació de Santiago Tadeo (PP), Susana Mora (PSOE) 
Maite Salord (Més), Cristina Gómez (Podemos), Antònia Florit (EM-IU), 
Francesc Tutzó (Ciudadanos de Menorca-UPCM) i José Luis Sintes (PI) (12-
05-15). 

 Conferència “Las leyes del suelo y el medio ambiente” a càrrec de Juan 
Francisco López Hontanar, President de la Secció Segona de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia  (22-05-2015). 

 Recordant a... Angel Montoto”. Dins aquest espai els convidats van ser José L. 
Montoto, germà; Juan L. Barca Mir i Juan M. Galmés, amics i José L. Terrón 
Ponce, que va tractar la vessant professional. L’acte va servir homenatjar la 
figura del periodista recentment desaparegut, Angel Montoto (25-05-2015).  

 Fernando Pinto Palacios, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears, va oferir la conferència “El testamento vital. Quién decide al final de su 
vida” (28-05-2015). 

 Conferència “El gin de Menorca, de la llegenda a la història” a càrrec d’Alfons 
Méndez, economista. Organitzat per Fra Roger amb la col·laboració de l’Ateneu 
(5-06-2015). 

 III Nit d’art al carrer. Amb la participació de 63 artistes que van treure els seus 
tallers als carrers de Maó per mostrar el seu procés creatiu al públic en 
disciplines com la pintura, l’escultura, ceràmica, bodypainting, etc. Acte 
organitzat en col·laboració amb l’Ajuntament de Maó (31-08-2015). 

 
 
 
 
 



 

 

 

3.4. TERTÚLIES 
 
Durant el curs s’han realitzat 32 tertúlies que han tractat diversos temes d’actualitat.  
 

 Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca. “Entre el paper i els digitals” (14-
10-2014).  

 María García Melsión, secretaria general de PIME Menorca. “Alquiler turístico. 
Un mejor reparto de la renta turística” (21-10-2014). 

 Pau Sintes Pons, director de Publicitat Matas. “Evolució de la publicitat a 
Menorca”. (28-10-2014). 

 Guillermo de Olives de Vidal, president d’AGRAME. “El proyecto de Ley 
agraria de Baleares ” (4-11-2014). 

 Joana Català, directora de la fortalesa de La Mola. “La fortalesa de La Mola: de 
recinte militar a espai cultural i turístic” (11-11-2014). 

 Lluís Pons Livermore, foner. “Tot sobre el tir amb fona” (18-11-2014). 

 Manuel Yebra Benavente, director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca. “La 
sanidad pública menorquina: un tesoro a proteger” (25-11-2014). 

 Josep Lluís Melis Marquès, president del Cercle Micològic de Menorca. 
“L’home i el bolet” (2-12-2014). 

 Miquel Àngel Anglada Marquès, patró de iot i membre actiu d’escafandrisme al 
Club Nàutic de Ciutadella. “El naufragi del Malakoff” (9-12-2014).  

 Juan Tena, especialista en hematologia. “Dóna sang, regala vida” (16-12-2014). 

 Jordi Moya Riera, especialista en Anestesiologia-Reanimació i terapèutica del 
dolor. “Menorca: World SINE DOLORE Park” (13-01-2015). 

 Mari Gracia Roselló Landino, nutricionista. “Pautes per a una dieta equilibrada” 
(20-01-2015). 

 Lluís Hernández Soler, director general del Cercle d’Economia de Menorca. 
“Què demanem els ciutadans avui? L’hora de la societat civil” (27-01-2015). 

 Tiago Reurer, fotògraf. “Entre la idea y la foto van 50 mm” (3-02-2015). 

 Carolina Beltrán Andreu, doctora en Economia Aplicada. “La via menorquina 
del creixement: la fi d’un model econòmic (1960-2010). El repensament del futur: 
cap a una nova pauta de desenvolupament per Menorca ” (10-02-2015). 

 Mariona Carulla Font, presidenta de l’associació Orfeó Català-Palau de la 
Música. “L’Orfeó Català, ànima del Palau de la Música” (17-02-2015). 

 Tòfol Mus Reynés, membre de l’Associació Amics de la Mar Port-Maó. “La vela 
llatina: eina i esplai” (24-02-2015). 

 Juan José Torres Chinea (El Gomero), mariscador. “El maravilloso mundo de 
los mariscos” (3-03-2015). 

 Nuria Borrego Rodríguez, Hatha Yoga. “Herramientas de relajación para la 
evolución y conocimiento personal” (10-03-2015). 

 Joan Roig, president de Grup Roig. “Balcons i jardins de primavera” (17-03-
2015) 

 Pedro J. Bosch, escriptor. “L’actualitat política a debat” (24-03-2015). 

 Tertúlia-exposició. Antoni Servera i Trini Blanch, representant i tècnica de 
l’Assemblea de Cooperació per la Pau. “Des del Sud: Senegal. La paritat com a 
clau de desenvolupament” (31-03-2015).   



 

 

 

 Mar Mir Bernal, presidenta de l’Associació contra la violència de gènere Sin ti – 
Soy yo. “Retrato de un mal trato” (14-04-2015). 

 Virginia Victori Huguet, gerent del Teatre Principal de Maó. “El dia a dia del 
Teatre Principal” (21-04-2015). 

 Tertúlia-recital. Alexander Hopkins i Elena Armentero, luthier i arpista. “Luz y 
Norte musical” (24-04-2015). 

 Elena Lozano, treballadora social i Armando Coll, treballador familiar. “La cara 
humana de l’ajuda a domicili” (28-04-2015) 

 Lino Pons Villalonga i Marga Pons Villalonga, gerència i administració de 
l’empresa Antonio i Diego. “50 anys d’una empresa menorquina i familiar” (5-05-
2015). 

 Alumnes de 4art d’ESO del Col·legi La Salle de Maó. “La igualtat de gènere” 
(19-05-2015). 

 Agueda Mercadal, directora general de Dalrit. “La tradición y pasión por los 
quesos” (26-05-2015). 

 Alumnes de 4art d’ESO del col·legi La Salle de Maó. “La igualtat de gènere” 
(19-05-2015). 

 Àgueda Mercadal, directora de Dalrit. “La tradición y pasión por los quesos” (26-
05-2015). 

 Moments al cor, coral de gospel. Tertúlia-recital dirigida per Elsa Perches, 
professora i directora de l’agrupació (4-06-2015). 

 
 
3.5. CINECLUB 
 
El Cineclub de l’Ateneu ha projectat a les sales de cinema Ocimax de Maó, 35 
pel·lícules. Els títols seleccionats van ser els següents: 
 

 Dias de pesca en Patagonia. Argentina (2012). Direcció: Carlos Sorín (10/11-
09-2014). 

 El viaje de Bettie. França (2013). Direcció: Emmanuelle Bercot (17/18-09-2014). 

 Le Week-End. Regne Unit (2013). Direcció: Roger Michell (24/25-09-2014).  

 La Venus de las pieles. França. (2013). Direcció: Roman Polanski (1/2-10-
2014). 

 Una vida en tres dias. EE.UU. (2013). Direcció: Steve Saklad (8/9-10-2014). 

 Ida. Polònia (2013). Direcció: Pawel Pawlikowski  (15/16-10-2014).  

 Moliere en bicicleta. França (2013). Direcció: Jean-Philippe Le Guay (22/23-10-
2014). 

 Matterhorn. Països Baixos (2013). Direcció: Diederik Ebbinge (29/30-10-2014). 

 Viva la libertá. Itàlia (2013). Direcció: Roberto Andó (5/6-11-2014). 

 Big Bad Wolves. Israel (2013). Direcció: Navot Papushado i Aharon Keshales 
(12/13-11-2014).   

 Hermosa juventud. EE.UU. (2014). Direcció: Jaime Rosales (19/20-11-2014). 

 The invisible woman. Regne Unit (2013). Direcció: Ralph Fiennes (26/27-11-
2014). 

 Trace. Regne Unit (2013). Direcció: Danny Boyle (3/4-12-2014). 



 

 

 

 Omar. Palestina (2013). Direcció: Hany Abu-Assad (10/11-12-2014).  

 Mi amigo Mr. Morgan. Alemanya (2013). Direcció: Sandra Nettelbeck (17/18-12-
2014). 

 10.000 Km. Espanya (2014). Direcció: Carlos Marques-Marcet (7/8-01-2015).  

 Locke. Regne Unit (2013). Direcció: Steven Knight  (14/15-01-2015). 

 El hombre más buscado. Regne Unit (2013). Direcció: Anton Corbijn (21/22-01-
2015).  

 Winter sleep. Turquia (2014). Direcció: Nuri Bilge Ceylan (28/29-01-2015).   

 Padre padrone. Itàlia (1977). Direcció: Vittorio i Paolo Taviani (4/5-02-2015). 

 La entrega. EE.UU. (2014). Direcció: Michael R. Roskam (11/12-02-2015). 

 Whiplash. EE.UU. (2014). Direcció: Damien Chazelle (18/19-02-2015). 

 El extraordinario viaje de T.S Spivet. França, Canadà (2014). Direcció: Jean-
Pierre Jeunet (25/26-02-2015). 

 Loreak. Espanya (2014). Direcció: José Mari Goenaga i Jon Garaño Arzallus 
(4/5-03-2015). 

 Jimmy’s Hall. Regne Unit (2014). Direcció: Ken Loach (11/12-03-2015). 

 Camino de la cruz. Alemanya (2014). Direcció: Dietrich Brüggemann (18/19-03-
2015). 

 Mommy. França (2014). Direcció: Xavier Dolan (25/26-03-2015). 

 La sal de la tierra. França. (2014). Direcció: Juliano Ribeiro Salgado i Wim 
Wenders (8/9-04-2015). 

 Timbuktu. França (2014). Direcció: Abderrahmane Sissako (15/16-04-2015). 

 Oslo, 31 de Agosto. Noruega (2011). Direcció: Joachim Trier (22/23-04-2015). 

 Alguien a quien amar. Dinamarca (2013). Direcció: Pernille Fischer Christensen 
(29/30-04-2015). 

 Hoy empieza todo. França (1999). Direcció: Beltrand Tavernier (6/7-05-2015). 

 Nunca es demasiado tarde. Regne Unit (2013). Direcció: Uberto Pasolini 
(13/14-05-2015). 

 Calvary. Irlanda (2014). Direcció: John Michael McDonagh (20/21-05-2015). 

 La fiesta de despedida. Israel (2014). Direcció: Tal Granit i Sharon Maymon 
(27/28-05-2015). 

 
 
3.6. ClCLE DE CINE NEGRE 
 
Quarta temporada del Cicle de Cine Negre amb la programació dels 9 títols que 
segueixen a continuació: 
 

 Forajidos (1946). Direcció: Richard Siodmak (13-10-2014). 

 El extraño del tercer piso (1940). Direcció: Boris Ingster (17-11-2014). 

 Sólo se vive una vez (1937). Direcció: Fritz Lang (15-12-2014). 

 Una mujer cualquiera (1949). Direcció: Rafael Gil (19-01-2014). 

 El cuarto hombre (1952). Direcció: Phil Karlson (16-02-2015). 

 El perro rabioso (1949). Direcció: Akira Kurosawa (16-03-2015). 

 Yo amé a un asesino (1951). Direcció: John Berry (20-04-2015). 



 

 

 

 A hierro muere (1962). Direcció: Manuel Mur Oti (11-05-2015). 

 Crónica negra (1972). Direcció: Jean-Pierre Melville (1-06-2015). 
 
 
3.7. GRUPS DE LECTURA  

 
TALLER DE LECTURA JOVE 
 
Lectures comentades:  
 

 “La verdad sobre el caso Harry Quebert” de Joel Dickens (3-10-2015). 

 “Wonder” de R.J. Palacio (7-11-2014). 

 “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez (5-12-2014). 

 “Cometas en el cielo” de Khaled Hosseini  (23-01-2015). 

 “Siddartha”  d’Herman Hesse (20-02-2015). 

 “La elegancia del erizo” de Muriel Barbery (13-03-2015). 

 “Tokio Blues” d’Haruki Murakami (17-04-2015). 

 “Picnic en Hanging Rock” de Joan Lindsay (15-5-2015). 

 “La mort a Venècia” de Thomas Mann (26-06-2015). 
 
TEMPS DE LECTURA 
 
Lectures comentades:  
 

 “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez (25-09-2014). 

 “Estimada vida” d’Alice Munro (23-10-2014). 

 “La utilidad de lo inútil” de Nuccio Ordine (20-11-2014). 

 “Expiación” d’Ian Mc Ewan (18-12-2014).  

 “L’alè de les cendres” de Maite Salord, amb la presència de l’autora (22-01-
2015). 

 “Todas las almas” de Julián Marias (19-02-2015). 

 “La dona del tinent francès” de John Fowles (19-03-2015). 

 “El Aleph” de Jorge Luis Borges (16-04-2015). 

 “Antologia poètica” de C.P. Cavafis (28-05-2015). 
 

  
 
4. REVISTA DE MENORCA 
 
El tom 93 de la Revista de Menorca corresponent a l’any 2013, va sortir publicat al 
mes de novembre amb el següent sumari:  
 

A la memòria de Josep M. Vidal Hernández (1939-2013): 
 
Josefina Salord Ripoll 
Josep Miquel Vidal Hernández (1939-2013). 



 

 

 

 
Josep M. Vidal Hernández 
Parlament en ser-li lliurat el Premi Canigó de la Universitat Catalana d’Estiu 2012. 
 

Utrecht (1713-2013). Més enllà de les batalles 
 
José Luis Terrón Ponce 
Menorca con sabor británico. 
 
Miquel Àngel Casasnovas Camps 
La pervivència de les institucions forals de Menorca després de la Pau d’Utrecht. 
 
Tomàs Vidal Bendito 
Història dels mapes del Port de Maó. L’aportació anglesa en el segle XVIII. 
 
Marc Pallicer Benejam 
Ambient social a la Menorca del Tractat d’Utrecht. L’exemple del Raval des Castell 
de Sant Felip. 
 
Joan Enric Vilardell i Santacana 
En el camí de Georgetown. 
 
Martí Crespo 
Menorquins a Gibraltar: l’emigració desconeguda. 
 
Josep M. Quintana 
La comunitat grega de Maó, de la Història a la Literatura. 
 
Guillem Sintes Espasa 
Nous temps, nous estils? Varen introduir els nous governants canvis substancials al món 
de les Arts?. 
 
Josefina Salord Ripoll 
La catalanitat cultural a la Menorca colonial setcentista. 
 

Recerca 
 

Marc Simón, Assumpció Malgosa 
Caracterització genètica de les restes humanes talaiòtiques del jaciment de Son Olivaret, 
Ciutadella, Menorca. 
 
Carlos Barriocanal 
Influència del vent amb la migració dels ocells a la primavera: el cas de l’illa de l’Aire. 
 
Ricard Borràs, Federico Cardona, Xavier Fortuny i Eva Marsinyach 
Monitoreig de la biodiversitat marina, de l’ús i de la freqüentació antròpica a les aigües 
interiors de l’illa de l’Aire. 



 

 

 

 
Rafael O. Quintana i Joan J. Fornós 
Estudi Quantitatiu de les aportacions biosedimentàries dels epífits de la fanerògama 
marina Posidònia oceànica (L.) Delile als litorals d’acumulació de Menorca (I. Balears-
Mediterrani Occidental). 
 
Lluís Cardona Pascual 
Rellevància de les macroalgues de maërl per a la producció pesquera del circalitoral 
superior de Menorca. 
 
 
 
5. CONCURS DE DISSENY PER A LA IMATGE CORPORATIVA DE L’ATENEU 
DE MAÓ. 
 
L’Ateneu va convocar el present curs un concurs de disseny per a l’actualització 
de la seva pròpia imatge corporativa. 
El termini de presentació dels dissenys va finalitzar el 24 d’abril de 2015. La 
dotació del premi era de 1.000 €. 
Un cop analitzades les propostes de renovació de la imatge corporativa, el Jurat, 
per unanimitat, va decidir declarar desert el premi. 
 
En l’Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 25 de juny, es va presentar una 
proposta de disseny de logotip feta per una empresa de forma altruista, que va ser 
aprovada per unanimitat. 
 
 
 
6. ACTIVITATS SECCIONS 
 
  
6.1.  GRUP FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 

 XXXI Exposició Filatèlica i de Col·leccionisme Exfilmô, dedicada al 185 
aniversari del Teatre Principal de Maó. Sala d’exposicions de “La Caixa” (18/23-
10-14)  

 Reunions dominicals a l’Ateneu dels membres del Grup amb participació de 
col·leccionistes, filatelistes i numismàtics (15-09-2014 al 28-06-2015). 

 
 
6.2. GRUP FILHARMÒNIC DE L’ATENEU DE MAÓ 
 
En la seva 11èna sèrie de la 4a època, corresponent al curs 2014-2015, el grup 
Filharmònic va oferir els següents concerts: 
 



 

 

 

 Número 1127. Matinals de Música. Concert a càrrec dels alumnes de música de 
càmera del Conservatori, interpretant peces de Mozart, Haydn, Farkas i Gounod.  
Sala d’Actes (30-11-2014). 

 Número 1128. Matinals de Música. Concert a càrrec de Xavier Tàrrega (clarinet) 
i Andreu Menorca (guitarra). Es van interpretar peces de Mauro Giuliani, Luigi 
Boccherini, Fraz Joseph Gosec, Carlo Domeniconi, Alain Vérité i Scott Joplin, a 
més d’una peça anònima del segle XVII. Sala d’Actes (25-01-2015). 

 Número 1129. Vetllada Musical. Concert del Grup Filharmònic de l’Ateneu. La 
primera part va anar a càrrec del duo composat per Albert Pascual (violoncel) i 
Lola Mir (piano). A la segona part es van oferir obres en estudi del Grup 
instrumental de cambra de l’Ateneu. Sala d’Actes (8-03-2015). 

  Número 1130. Matinals de Música. Concert de cambra a càrrec dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Musica i Dansa amb un repertori de Magscagni i 
Hayden. Sala d’Actes (22-03-2015). 

 Número 1131. “Les set últimes paraules de Crist a la creu” de Joseph Haydn, en 
versió per a orquestra de cordes, a càrrec de l’Orquestra del Grup Filharmònic 
de l’Ateneu. Direcció: Óliver Vinent. Parròquia de Santa Maria de Maó (3-04-
2015). 

 Número 1132 i 1134. Matinals de Música. Dedicat als compositors Czerny, 
Cramer i Bertini amb els pianistes Pere Pelegrí i Lola Mir. Sala d’Actes  (10/17-
05-2015). 

 Número 1133. Vetllada Musical. Concert dels alumnes del Conservatori Marina 
Pons (piano), Camila Tudurí i Lora Arantzamendi (sopranos) i Victor Monte 
(oboè), amb acompanyament al piano pel professor Óscar Amieva. Sala 
d’Actes (10-05-2015). 

 Número 1135. Matinals de Música. A càrrec dels alumnes de Cambra del 
Conservatori de Música de Maó que van interpretar peces de Mozart i Asins 
Arbó  (24-05-2015). 

 
Dins l’espai de Matinals de Música també vam comptar amb l’actuació del Quartet 
de Corda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella, oferint obres de J. 
Haydn i P. Mascagni (22-03-2015).  
 
El Grup instrumental, s’ha seguit reunint tots els diumenges de 19.30 a 21h. per  
“Fer música”; el de Coral ho ha fet els dimecres de 19 a 20,30h. 
 
 
6.3. SECCIÓ DE GENEALOGIA DE L’ATENEU DE MAÓ 
 
Rafel Aedo, Antoni Guasch Bosch i Antoni Tudurí i Miquel, afeccionats a la 
genealogia van crear al mes de desembre una nova secció, adscrita a l’Ateneu, per 
promoure l’estudi genealògic a Menorca. La proposta te com a finalitat proporcionar 
una iniciació a la genealogia i, posteriorment assessorar en les fonts documentals. 
 

 Presentació de la secció de Genealogia: acte públic on es van exposar els 
objectius de la secció i es va anunciar l’organització d’un curs-taller sobre 
genealogia per les persones interessades (21-02-2015). 



 

 

 

 Sessió monogràfica de genealogia, “Registre a Geneanet i creació de l’arbre 
familiar en línia” (7-05-2015). 

 
 
 
7. AULES 
 
 
7.1. MÚSICA  
 
 Professorat de les classes col·lectives:  

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

 Llenguatge musical  (8 a 12 anys): Júlia Pascual i Oscar Amieva. 
Professors de piano: Oscar Amieva i Mª del Mar Vidal. 
Professora de flauta de bec i travessera:  Iris Taltavull 
Professor de guitarra: Curro González. 
Professor de violoncel: Pau Cardona Mir. 
 
Audicions: 
 
1er. trimestre:  

 Audició d’alumnes de flauta i piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (15-12-2014). 

 Audició d’alumnes de violoncel i piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (17-12-2014). 
 
2on. trimestre: 

 Audició d’alumnes de guitarra i piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (27-03-2015). 

 Audició d’alumnes de  flauta i piano: Sala d’actes de l’Ateneu (30-03-2015). 
 
3er. trimestre: 

 Audició d’alumnes de piano. Sala d’Actes de l’Ateneu (1-06-2015).  

 Audició d’alumnes de flauta i violoncel: Sala d’Actes de l’Ateneu (3-06-2015). 

 Audició d’alumnes de guitarra i piano: Sala d’Actes de l’Ateneu (5-06-2015). 

 El concert de final de curs de l’Aula de Música de l’Ateneu es va realitzar al 
teatre de l’Orfeó Maonès sota el títol “Pirates a la vista!” (13-06-2015). 

  
S’ha seguit donant informació general sobre les classes de l’Aula de Música a 
través del blog “El raconet de música”. L’adreça per accedir-hi és la següent: 
 
   http://elraconetdemusica.blogspot.com.es/ 
 
L’Aula de Música va participar a les següents activitats conjuntes de música 
organitzades a nivell de Menorca: 
 

 IV Trobada Violoncels. Menorca 2015 “Va de pel·lícules”, a la sala Albert Camús 
de Sant Lluís (21-02-2015). 

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


 

 

 

 Trobada de Flautistes de tota Menorca 2015 que es va celebrar a la Sala 
Multifuncional de Ciutadella (10-05-2015). 

 
  
7.2. PINTURA I DIBUIX 
 
Van assistir a les classes de dibuix i pintura al voltant de 14 alumnes: 4 alumnes 
adults i la resta amb edats compreses entre els 5 i els 14 anys. Professora: Marga 
Subirats Jover 
  
Visita del dibuixant Zaca que va ser convidat al curs de pintura per explicar algunes 
de les seves tècniques de dibuix orientades a l’humor gràfic (13-01-2015) 
 
També es va rebre la visita de l’artista Jesús Alberto Erminy que va donar una 
classe de cóm crear objectes artístics a partir de material de desfeta (22-04-2015) 
 
Exposició conjunta de final de curs d’una selecció de treballs dels alumnes de 
pintura, dibuix i gravat. Sala d’Actes (28-04/12-05-2015).  
 
Grup de dibuix al natural amb model 
 
Cada dimecres hi ha hagut sessions de dibuix al natural amb model. Aquests 
alumnes van organitzar una exposició dels seus treballs que va comptar amb una 
trentena de quadres de vuit pintors. La mostra va estar exposada a la Sala d’Actes; 
es va inaugurar l’11 de desembre i es va clausurar el 8 de gener. 
 
 
7.3. GRAVAT 
 
El curs de gravat calcogràfic i xilogràfic impartit per Carles Moll, 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. 
 
 
7.4. FOTOGRAFIA DIGITAL 
 
La novena edició del curs de fotografia digital, impartida per José Francisco 
Quadrado Quintana, va estar estructurada de manera que l’alumne, al final 
d’aquest,  fos 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 de Fotografia de l’Ateneu, en col·laboració amb l’Ajuntament va preparar 
una mostra de 71 fotografies realitzades a comerços antics de Maó i Sant Climent. 
L’exposició “Comerços de sempre fotografiats amb encant”, que tenia com a 
objectiu divulgar i donar valor històric al comerç tradicional, va comptar amb la 
participació de 16 fotògrafs i es va poder visitar del 3 al 24 d’octubre al Claustre del 
Carme.  
La mostra fotogràfica es va exposar també a l’Ateneu amb gran afluència de públic 
(14-05/30-06-2015). 
 
De l’èxit de l’exposició es va proposar l’edició d’un llibre sota el mateix títol, 
recolzada pel Consell Insular de Menorca. La publicació recull, a més de les 
fotografies dels comerços de Maó, una tasca de recopilació d’informació de cada 
comerç. El llibre “Comerços de sempre fotografiats amb encant” va veure la llum a 
principis de maig i es va presentar a la Sala d’Actes per la Secció de Fotografia de 
l’Ateneu (4-05-2015) 
 
 
7.5. IDIOMES 
 
Les classes de francès (gramàtica i conversa), individuals o en petit grup, han 
continuat sent impartides per la professora nadiua Monique Doncarli. 
 
 
7.6. INFORMÀTICA 
 
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. Professor: Carles Camps 
Cabrera. 
 
 
7.7 TALLER DE RELAT BREU 
 
A càrrec d’Ana Haro, escriptora, i amb un llarg recorregut en aquest tipus 
d’activitats. Els nous cursos es van iniciar el 16 d’octubre, un d’ells d’iniciació a 
l’escriptura creativa i el segon, de la mateixa matèria però de nivell avançat. 
 
El taller d’escriptura va convidar al poeta Ponç Pons que va oferir una conferència 
sota el títol “Vida i miracles de Fernando Pesoa”. Va estar oberta al públic en 
general (22-04-2015). 
  
 

 

 
 



 

 

 

8. VI FORO MENORCA ILLA DEL REI 
 
 
El Foro Menorca Illa del Rei, celebrat el 18 d’agost a l’antic Hospital Illa del Rei, en 
la seva setena edició, va debatre el present i el futur del camp de Menorca sota el 
títol “El campo de Menorca a debate: debilidades, fortalezas, oportunidades y 
modelos nuevos de explotación”.   
 
Els ponents que van participar van ser Pau Bosch, president de la Federació 
Agrícola-Ganadera de Menorca (FAGME); Manel Adell, empresari i propietari de 
diverses finques rústiques de Menorca; Jaume Alsina, president de la cooperativa 
Guissona, que manté relació directa amb Menorca i Koldo Urtasun, promotor de 
l’agroturisme Torralbenc. 
 
 
 
9. ALTRES 
 
 

 Agraïment als ajuts atorgats per l’Ajuntament de Maó, Consell Insular de 
Menorca i Obra Social “La Caixa” per a la realització d’activitats.  
 

 L’Ateneu també vol agrair a l’Ajuntament de Maó que hagi disposat davant de la 
seu un espai per estacionar temporalment els vehicles pels pares i mares que 
acompanyen els filles a les aules. 

 
 
 
10. ACTIVITATS EXTERNES 
 
 
CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS DE LLIBRES I ALTRES ACTES   
 

 Presentació dels cursos de formació en teràpies naturals del centre Mediterrani  
a càrrec de Lluís Montero (18-09-2014). 

 Xerrada-presentació del projecte “La recopilació històrica i el museu pel futbol 
menorquí” a càrrec de Paco Perea, president de l’Associació Històrica del 
Futbol Menorquí, i Pedro J. Bosch, com a moderador (30-09-2014). 

 Conferència a càrrec de Juan Carols Pastor “La Atlántida mito y realidad”. 
Organitzat per Centro de Estudios del Autoconocimiento (12-11-2014). 

 Catalina Villalonga Bagur, escriptora, va presentar el seu llibre “Artículos de 
andar por casa”, amb il·lustracions de la seva filla Elsa Pons Villalonga. 
Organitzat per Editorial Círculo Rojo (21-11-2014). 

 Conferència “La cultura escrita” a càrrec de José Manuel Prieto, doctor en 
Història. Acte emmarcat en el programa Ciutat-Ciència, promogut pel CSIC y la 
Fundació la Caixa, amb l’adhesió de l’Ajuntament de Maó (27-11-2014).  



 

 

 

 Presentació de “Agenda llatinoamericana 2015. Situació dels drets humans 
avui”, a càrrec de Josep M. Quintana. Organitza Justícia i Pau (18-10-2014). 

 Taula rodona “Transport aeri, energia i aigua, tres factors estratègics del futur de 
Menorca”, emmarcada dins el cicle “Els debats del Cercle”. Intervenen: José A. 
Fayas, enginyer, Lluís Hernández, director general del Cercle d’Economia de 
Menorca i Joan Enric Vilardell. Organitzat pel Cercle d’Economia de Menorca 
(21-01-2015). 

 Conferència “Ecografía del Estado de Bienestar”, a càrrec de Matilde 
Fernández Sanz, ex ministra d’Assumptes Socials i Antoni Petrus Rotger, 
catedràtic de Pedagogia Social. Organitza PSOE (30-01-2015). 

 Conferència “El escándalo del hambre ¿Hasta cuando? ¿Cómo lo encaras?” a 
càrrec d’Antonio Guirao, missioner a Kènia. Organitzat per Mans Unides (2-02-
2015). 

 Presentació del llibre “Formulario Cirujico” a càrrec del Dr. Joan Esteva de 
Sagrera Organitza Fundació Uriach (12-02-2015). 

 Conferència “Museus navals a la mediterrània”, a càrrec de Mario Cappa i Luís 
Alejandre (30-03-2015). 

 Exposició fotogràfica de Manu Bravo, premi Pulitzer 2013 “Des del Sud: 
Senegal, una mirada de Mano Bravo”, amb una actuació de teatre, música i 
dansa, amb la col·laboració de l’Escola Bont’s de Clown i el FMC. Organitza 
Assemblea de Cooperació per la Pau de Balears (31-03/22-04-2015). 

 Presentació del llibre de Mario Delgado “El Western: los grandes olvidados” (10-
04-2015). 

  “El tast de na Sílvia: una cuina Slowfood, amb producte local i sostenible”, a 
càrrec de Sílvia Anglada i Toni Tarragó, propietaris des restaurat Es Tast de 
na Sílvia. Organitzat per el restaurant El Tast de na Sílvia (29-04-2015). 

  “Xarxes socials i educació” va ser el títol de la conferència impartida per Ninfa 
Wahtt, organitzada per la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació (13-
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 La Caixa, a través de Caixa Empresa, el Bufet Garrigues i CAEB-Menorca va 
celebrar una sessió informativa per explicar les novetats sobre les normes de 
govern corporatiu de les societats de capital  (13-05-2015).      

 Presentació del nou llibre de Francisco Fornals Villalonga “Las defensas 
militares republicanas durante la Guerra Civil en Menorca 1936-1939”. 
Organitza: Consorcio del Museo Militar de Menorca (27-05-2015). 

 Conferència “Historia militar. Valores” a càrrec del general Enrique Vidal de 
Loño, director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra (11-
06-2015).  

 Simfonic, Festival Concerts Simultanis (5a edició). Diada de 130 concerts 
simultanis i gratuïts realitzats per estudiants d’escoles de música de Catalunya i 
Balears. A l’Ateneu es va realitzar l’audició de l’acadèmia de música Adagio. 
Organitzat per l’Associació cultural SECRETSBCN amb la col·laboració de 
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 Conferència Les coves anquihalinas de Balears” a càrrec de Guillem Mulet, 
president de la Federació Balear d’Espeleologia. Organitza: Federació Balear 
d’Espeleologia (26-06-2015).   
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Presidenta 
Vicepresident 1er  
Vicepresident 2on 
Secretari 1er 
Secretari 2on 
Comptador 1er  
Comptador 2 on  
Bibliotecari 1er 
Bibliotecari 2on  
Conservador Museu 1er 
Conservadora Museu 2on 
 
Vocalies 
 
Ciència i tecnologia 
Història i Art 
Literatura 
Música 
Innovació 
Tertúlies 
Relacions externes 
Temes legals 
Belles Arts 
Cineclub 
Secció fotogràfica 
Grup Filharmònic 
Grup Filatèlic i Numismàtic 
 
 

 Margarita Orfila Pons 
 Antonio-Luis Casasnovas Tudurí 
 José Fco. Quadrado Quintana 
 Oscar Sbert Lozano 
 Josep M. Puig Martín 
 José Luis Sastre Gardés 
 vacant 
 Antonio-Luis Casasnovas Tudurí 
 Carlos Medina Romaní 
 Mª Paz Seguí Chinchilla 
 vacant 
 
 
 
 Francisco García Olives 
 Mª José Hernández Ravanals 
 Carme Cloquells Tudurí 
 Julia Pascual Cardona 
 vacant 
 Antoni Olives Camps 
 Miguel Barca Mir 
 José M. Puig Martín 
 Josep Bagur Corominas 
 César I. Rodríguez Merchán 
 José F. Quadrado Quintana 
 Lola Mir Ortiz 
 José Ametller Pons 

 


