
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

CURS 2020-2021 
 
 
 



2. ACTIVITATS PRÒPIES 

 
 

Teresa Ribera, Vicepresidenta quarta del Govern i Ministra de Transició Ecològica i 
Repte demogràfic, amb la conferència “Una recuperación para la pròxima 
generación de europeos” (Galeria Cayón 16 OCT 2020). Degut a la situació de 
pandèmia, la conferenciat no es va poder traslladar a Menorca i es va realitzar per 
videoconferència. 

79 Persones presencialment, 73 dispositius registrats a la plataforma livestorm que 
d’elles van atendre 56.  

 

 

 

2.1. CURSOS 

 
CURS DE CULTURA I ART 

Viatge a través de la cultura i les arts, en general, amb deteniment i aturades en 
tots els aspectes cromàtics i de valor que són d’interès pels alumnes. De dimarts  a 
dijous (matins i capvespres) presencialment i també per streaming utilitzant la 
plataforma Livestorm. *Les dades van ser recollides el 11 de Juliol de 2021. 

 

- Martí Carbonell, historiador. “Un ferrocarril a la nostra illa? La curiosa història 
d’un projecte frustrat”. GALERIA CAYÓN (20/21/22 OCT 2020). 
Livestorm sessió 20 octubre 2020 11-12:30: 5 registrats, 4 participants, 2 
repeticions. 
Livestorm sessió 20 octubre 2020 18-19:30: 7 registrats, 7 participants, 3 

1. OBERTURA DE CURS 



repeticions. 
Livestorm sessió 21 octubre 2020 11-12:30: 8 registrats, 7 participants, 4 
repeticions. 
Livestorm sessió 21 octubre 2020 18-19:30: 12 registrats, 9 participants, 5 
repeticions. 
Livestorm sessió 22 octubre 2020 18-19:30: 5 registrats, 5 participants, 1 
repetició. 

- Diana González, historiadora de l’Art. “El pa, el vi i l’oli. Història, cultura i      
gastronomia de la dieta mediterrània”. GALERIA CAYÓN (27/28/29 OCT 2020). 
Livestorm sessió 27 octubre 2020 11-12:30:15 registrats, 9 participants, 6 
repeticions. 
Livestorm sessió 27 octubre 2020 18-19:30: 8 registrats, 7 participants, 2 
repeticions 
Livestorm sessió 28 octubre 2020 11-12:30: 14 registrats, 13 participants, 6 
repeticions 
Livestorm sessió 28 octubre 2020 18-19:30: 14 registrats, 12 participants, 2 
repeticions 
Livestorm sessió 29 octubre 2020 18-19:30: 9 registrats, 6 participants, 3 
repeticions 

- Juan Elorduy, pintor i gestor cultural. “Norman Rockwell y la ilustración 
americana”. GALERIA CAYÓN (3/4/5 NOV 2020) 
Livestorm sessió 3 novembre 2020 11-12:30: 16 registrats, 9 participants, 4 
repeticions 
Livestorm sessió 3 novembre 2020 18-19:30: 8 registrats, 7 participants, 4 
repeticions 
Livestorm sessió 4 novembre 2020 11-12:30: 10 registrats, 9 participants, 3 
repeticions 
Livestorm sessió 4 novembre 2020 18-19:30: 20 registrats, 20 participants, 5 
repeticions 
Livestorm sessió 5 novembre 2020 18-19:30: 5 registrats, 4 participants, 3 
repeticions 

- Juan Elorduy, pintor i gestor cultural. “La saga de los Wyeth, NC, Andrew & 
Jamie”. GALERIA CAYÓN (10/11/12 NOV 2020) 
28 persones van participar físicament a la sessió de dia 10 de novembre 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 13 registrats, 9 participants, 4 repeticions. 
26 persones van participar físicament a la sessió de dia 10 de novembre 2020 
de 18-19:30.Livestorm: 10 registrats, 10 participants, 2 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 11 de novembre 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 10 registrats, 7 participants, 1 repetició. 
26 persones van participar físicament a la sessió de dia 11 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 17 registrats, 12 participants, 4 repeticions. 
29 persones van participar físicament a la sessió de dia 12 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 9 registrats, 8 participants, 2 repeticions. 

- Jaume Verdaguer, professor de Física. “Com hi veim?”. GALERIA CAYÓN  
(17/18/19 i 24/25/26 NOV 2020) 
26 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 novembre de 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 15 registrats, 13 participants, 2 repeticions. 
26 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 novembre de 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 9 registrats, 8 participants, 2 repeticions. 
22 persones van participar físicament a la sessió de dia 18 de novembre de 
2020 de 11-12:30. Livestorm: 14 registrats, 13 participants, 3 repeticions. 



26 persones van participar físicament a la sessió de dia 18 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 15 registrats, 14 participants, 2 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 19 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 5 registrats, 4 participants, 0 repeticions. 
26 persones van participar físicament a la sessió de dia 24 de novembre 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 16 registrats, 12 participants, 2 repeticions. 
17 persones van participar físicament a la sessió de dia 24 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 6 registrats, 5 participants, 3 repeticions. 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 25 de novembre 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 6 registrats, 6 participants, 1 repetició. 
24 persones van participar físicament a la sessió de dia 25 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 20 registrats, 16 participants, 6 repeticions. 
 27 persones van participar físicament a la sessió de dia 26 de novembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 7 registrats, 6 participants, 3 repeticions. 

- Antoni Vila. “Com es fa un vitrall?” SALA D’ACTES ATENEU (1/2/3 DES 2020) 

23 persones van participar físicament a la sessió de dia 1 de desembre 2020 de 

11-12:30. Livestorm: 14 registrats, 11 participants, 4 repeticions. 

23 persones van participar físicament a la sessió de dia 1 de desembre 2020 de 

18-19:30. Livestorm: 14 registrats, 12 participants, 3 repeticions. 

21 persones van participar físicament a la sessió de dia 2 de desembre 2020 de 

11-12:30. Livestorm: 11 registrats, 11 participants, 2 repeticions. 

22 persones van participar físicament a la sessió de dia 2 de desembre 2020 de 

18-19:30. Livestorm: 17 registrats, 15 participants, 3 repeticions. 

35 persones van participar físicament a la sessió de dia 3 de desembre 2020 de 

18-19:30. Livestorm: 9 registrats, 7 participants, 2 repeticions. 

- Edu Cardell. “Diálogos y monólogos de cine. Hablando se entienden (o no)      los 
personajes cinematográficos” SALA D’ACTES ATENEU (15/16/17 DES 2020) 
30 persones van participar físicament a la sessió de dia 15 de desembre 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 19 registrats, 11 participants, 3 repeticions. 
12 persones van participar físicament a la sessió de dia 15 de desembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 9 registrats, 9 participants, 0 repeticions. 
19 persones van participar físicament a la sessió de dia 16 de desembre 2020 
de 11-12:30. Livestorm: 10 registrats, 9 participants, 2 repeticions. 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 16 de desembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 18 registrats, 13 participants, 3 repeticions. 
28 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 de desembre 2020 
de 18-19:30. Livestorm: 11 registrats, 8 participants, 4 repeticions. 

- Diego Dubón, professor jubilat de Literatura, “La promoción poètica de 1950. La 
obra de Jaime Gil de Biedma” SALA D’ACTES ATENEU (12/13/14 GEN 2021) 
22 persones van participar físicament a la sessió de dia 12 de gener 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 27 registrats, 16 participants, 6 repeticions. 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 12 de gener 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 10 registrats, 9 participants, 1 repeticions. 
5 persones van participar físicament a la sessió de dia 13 de gener 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 13 registrats, 9 participants, 5 repeticions. 
X persones van participar físicament a la sessió de dia 13 de gener 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 22 registrats, 20 participants, 8 repeticions. 
7 persones van participar físicament a la sessió de dia 14 de gener 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 22 registrats, 22 participants, 9 repeticions. 



- Martí Carbonell, historiador. “Sobre l’art rupestre i el patrimoni saharià. Què en 
sabem?” Degut a la situació de pandèmia aquesta classe es va fer només en 
STREAMING (19/20/21 GEN 2021) 
Livestorm sessió 19 de gener 2021 de 11-12:30: 44 registrats, 30 participants, 15 
repeticions. 
Livestorm sessió 19 de gener 2021 de 18-19:30: 26 registrats, 21 participants, 6 
repeticions. 
Livestorm sessió 20 de gener 2021 de 11-12:30: 25 registrats, 19 participants, 5 
repeticions. 
Livestorm sessió 20 de gener 2021 de 18-19:30: 34 registrats, 28 participants, 12 
repeticions. 
Livestorm sessió 21 de gener 2021 de 18-19:30: 26 registrats, 21 participants, 10 
repeticions. 
El 26 de febrer de 2021 es va projectar la classe a la SALA D’ACTES, per totes 
aquelles persones que no tenien accés a internet i no havien pogut veure la 
classe en el seu moment. 

- Carlos Mascaró, pintor. “Leonardo da Vinci” Degut a la situació de pandèmia 
aquesta classe es va fer només en STREAMING i es va reduir a dues sessions 
(26/27 GEN 2021) 
Livestorm sessió 26 de gener 2021 de 11-12:30: 59 registrats, 47 participants, 25 
repeticions. 
Livestorm sessió 27 de gener 2021 de 18-19:30: 84 registrats, 73 participants, 27 
repeticions. 
El 5 de març de 2021 es va projectar la classe a la SALA D’ACTES, per totes 
aquelles persones que no tenien accés a internet i no havien pogut veure la 
classe en el seu moment.  

- Martí Carbonell, historiador. “Representacions iconogràfiques de l’Antiga Roma” 
Degut a la situació de pandèmia aquesta classe es va fer només en 
STREAMING i es va reduir a dues sessions (2/3 FEB 2021) 
Livestorm sessió 2 de febrer 2021 de 11-12:30: 61 registrats, 44 participants, 22 
repeticions. 
Livestorm sessió 3 de febrer 2021 de 18-19:30: 78 registrats, 68 participants, 17 
repeticions. 
El 12 de març de 2021 es va projectar la classe a la SALA D’ACTES, per totes 
aquelles persones que no tenien accés a internet i no havien pogut veure la 
classe en el seu moment. 

- Juan Elorduy, pintor i gestor cultural. “Edward Hooper, y la ilustración 
americana” Degut a la situació de pandèmia aquesta classe es va fer només en 
STREAMING i es va reduir a dues sessions (9/10 FEB 2021) 
Livestorm sessió 9 de febrer 2021 de 11-12:30: 60 registrats, 48 participants, 21 
repeticions. 
Livestorm sessió 10 de febrer 2021 de 18-19:30: 82 registrats, 68 participants, 
19 repeticions. 
El 19 de març de 2021 es va projectar la classe a la SALA D’ACTES ATENEU, 
per totes aquelles persones que no tenien accés a internet i no havien pogut 
veure la classe en el seu moment. 

- Carlos Mascaró, pintor. “Rafael” SALA D’ACTES ATENEU, recuperació de les 
classes presencials (16/17/18 i 23/24/25 FEB 2021) 
17 persones van participar físicament a la sessió de dia 16 de febrer 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 33 registrats, 27 participants, 11 repeticions. 
14 persones van participar físicament a la sessió de dia 16 de febrer 2021 de 18-



19:30. Livestorm: 18 registrats, 17 participants, 6 repeticions. 
10 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 de febrer 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 8 registrats, 5 participants, 5 repeticions. 
14 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 de febrer 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 32 registrats, 31 participants, 9 repeticions. 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 18 de febrer 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 18 registrats, 16 participants, 5 repeticions. 
13 persones van participar físicament a la sessió de dia 23 de febrer 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 38 registrats, 25 participants, 13 repeticions. 
13 persones van participar físicament a la sessió de dia 23 de febrer 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 20 registrats, 18 participants, 5 repeticions. 
13 persones van participar físicament a la sessió de dia 24 de febrer 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 6 registrats, 6 participants, 0 repeticions. 
12 persones van participar físicament a la sessió de dia 24 de febrer 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 29 registrats, 25 participants, 5 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 25 de febrer 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 16 registrats, 12 participants, 5 repeticions. 

- Diana González, historiadora de l’Art. “Gastronomia i pintura. Un sentit per 
explorar”. SALA D’ACTES (2/3/4 MAR 2021) 
13 persones van participar físicament a la sessió de dia 2 de març 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 29 registrats, 21 participants, 8 repeticions. 
19 persones van participar físicament a la sessió de dia 2 de març 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 12 registrats, 11 participants, 3 repeticions. 
16 persones van participar físicament a la sessió de dia 3 de març 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 12 registrats, 10 participants, 4 repeticions. 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 3 de març 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 24 registrats, 22 participants, 2 repeticions. 
25 persones van participar físicament a la sessió de dia 4 de març 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 13 registrats, 9 participants, 2 repeticions. 

- Antoni Vila. “L’abstracció també en el vitrall” SALA D’ACTES (9/10/11 MAR 

2021) 

15 persones van participar físicament a la sessió de dia 9 de març 2021 de 11-

12:30. Livestorm: 27 registrats, 22 participants, 6 repeticions. 

22 persones van participar físicament a la sessió de dia 9 de març 2021 de 18-

19:30. Livestorm: 13 registrats, 12 participants, 4 repeticions. 

13 persones van participar físicament a la sessió de dia 10 de març 2021 de 11-

12:30. Livestorm: 15 registrats, 9 participants, 7 repeticions. 

12 persones van participar físicament a la sessió de dia 10 de març 2021 de 18-

19:30. Livestorm: 25 registrats, 23 participants, 10 repeticions. 

21 persones van participar físicament a la sessió de dia 11 de març 2021 de 18-

19:30. Livestorm: 12 registrats, 11 participants, 1 repetició. 

- Patricia Almarcegui, periodista. “Pensar ciudades: Isfahán”. SALA D’ACTES 
(16/17 MAR 2021 i 8 ABR 2021) 
19 persones van participar físicament a la sessió de dia 16 de març 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 31 registrats, 22 participants, 10 repeticions. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 16 de març 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 11 registrats, 10 participants, 2 repeticions. 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 de març 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 9 registrats, 8 participants, 5 repeticions. 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 de març 2021 de 18-



19:30. Livestorm: 27 registrats, 25 participants, 9 repeticions. 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 17 de març 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 14 registrats, 8 participants, 2 repeticions. 

- Anna Garell, actriu. “En essència...Teatre”. SALA D’ACTES (13/14/15 ABR 
2021) 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 13 d’abril 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 29 registrats, 19 participants, 8 repeticions. 
16 persones van participar físicament a la sessió de dia 13 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 13 registrats, 10 participants, 3 repeticions. 
19 persones van participar físicament a la sessió de dia 14 d’abril 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 9 registrats, 8 participants, 2 repeticions. 
15 persones van participar físicament a la sessió de dia 14 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 22 registrats, 18 participants, 4 repeticions. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 15 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 9 registrats, 6 participants, 2 repeticions. 

- Patricia Gelabert, historiadora de l’art. “Ukiyo-e, gravat japonès”. SALA 
D’ACTES (20/21/22 ABR 2021) 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 20 d’abril 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 22 registrats, 17 participants, 4 repeticions. 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 20 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 10 registrats, 5 participants, 3 repeticions. 
24 persones van participar físicament a la sessió de dia 21 d’abril 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 11 registrats, 9 participants, 2 repeticions. 
16 persones van participar físicament a la sessió de dia 21 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 21 registrats, 18 participants, 6 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 22 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 8 registrats, 7 participants, 0 repeticions. 

- Maria Camps, cantant i Marlen Coll, pianista.” Dones a la música clàssica, les 
grans oblidades de la història”. SALA D’ACTES (27/28/29 ABR 2021 i 4/5/6 MAI 
2021) 
25 persones van participar físicament a la sessió de dia 27 d’abril 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 20 registrats, 16 participants, 6 repeticions. 
24 persones van participar físicament a la sessió de dia 27 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 8 registrats, 7 participants, 2 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 28 d’abril 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 6 registrats, 6 participants, 2 repeticions. 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 28 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 18 registrats, 17 participants, 5 repeticions. 
27 persones van participar físicament a la sessió de dia 29 d’abril 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 10 registrats, 9 participants, 1 repetició. 
24 persones van participar físicament a la sessió de dia 4 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 18 registrats, 12 participants, 4 repeticions. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 4 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 5 registrats, 5 participants, 1 repetició. 
22 persones van participar físicament a la sessió de dia 5 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 8 registrats, 7 participants, 3 repeticions. 
16 persones van participar físicament a la sessió de dia 5 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 18 registrats, 16 participants, 2 repeticions. 
25 persones van participar físicament a la sessió de dia 6 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 13 registrats, 7 participants, 4 repeticions. 
 



- Patricia Almarcegui, periodista. “Pensar ciudades: Nueva York”. SALA 
D’ACTES (11/12/13 MAI 2021) 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 11 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 22 registrats, 15 participants, 7 repeticions. 
24 persones van participar físicament a la sessió de dia 11 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 8 registrats, 6 participants, 3 repeticions. 
19 persones van participar físicament a la sessió de dia 12 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 7 registrats, 5 participants, 2 repeticions. 
18 persones van participar físicament a la sessió de dia 12 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 16 registrats, 12 participants, 2 repeticions. 
25 persones van participar físicament a la sessió de dia 13 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 14 registrats, 10 participants, 3 repeticions. 

- Francesc Casadesús, professor de filosofia grega. “L’Odissea” SALA D’ACTES 
(18/19/20 Mai 2021 i 25/26/27 MAI 2021) 
19 persones van participar físicament a la sessió de dia 18 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 24 registrats, 12 participants, 7 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 18 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 14 registrats, 13 participants, 2 repeticions. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 19 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 5 registrats, 4 participants, 1 repetició. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 19 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 18 registrats, 16 participants, 4 repeticions. 
28 persones van participar físicament a la sessió de dia 20 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 10 registrats, 8 participants, 1 repetició. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 25 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 20 registrats, 13 participants, 5 repeticions. 
22 persones van participar físicament a la sessió de dia 25 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 9 registrats, 9 participants, 3 repeticions. 
22 persones van participar físicament a la sessió de dia 26 de maig 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 8 registrats, 5 participants, 3 repeticions. 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 26 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 17 registrats, 13 participants, 2 repeticions. 
28 persones van participar físicament a la sessió de dia 27 de maig 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 10 registrats, 6 participants, 1 repetició. 

- Martí Carbonell, historiador. ”Grans jardins italians: Vil·la Adriana i Vil·la d’Este 
de Tívoli” SALA D’ACTES (1/2/3 JUN 2021) 
21 persones van participar físicament a la sessió de dia 1 de juny 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 21 registrats, 14 participants, 6 repeticions. 
23 persones van participar físicament a la sessió de dia 1 de juny 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 6 registrats, 5 participants, 3 repeticions. 
22 persones van participar físicament a la sessió de dia 2 de juny 2021 de 11-
12:30. Livestorm: 8 registrats, 7 participants, 1 repetició. 
20 persones van participar físicament a la sessió de dia 2 de juny 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 17 registrats, 17 participants, 2 repeticions. 
31 persones van participar físicament a la sessió de dia 3 de juny 2021 de 18-
19:30. Livestorm: 9 registrats, 6 participants, 0 repeticions. 

 
A causa de la COVID-19 es van haver de posposar, de manera indefinida, dos 
grups de viatge a Romania organitzats pel mes de juny i setembre. 
 
La Doctora Tamara Djermanovic (Belgrad, 1965), especialista en estètica i 
literatura eslaves a la Universitat Pompeu Fabra, va donar una conferència a la 
Sala d’Actes de l’Ateneu el 18 i 25 de març sobre "Dostoievski, 200 años: visión y 



apocalipsis". L’activitat es va emetre per streaming utilitzant la plataforma 
Livestorm. 
47 assistents físics a la sessió de 18 de març 2020. Livestorm: 26 registrats, 21 
participants, 6 repeticions. 
21 assistents físics a la sessió de 25 de març 2020. Livestorm: 17 registrats, 12 
participants, 5 repeticions. 
 
Es va organitzar una sèrie de visites a l’Illa del Rei on es va explicar el projecte de 
la futura Galeria Hauser and Wirth. Els dies 14, 17, 20 i 21 de maig. Les visites del 
dia 14 es van haver de posposar al 15 degut a la indisposició del patró del Water 
taxi (el transport a l’illa). 
 

 
 
 
 
BITCOIN. I LES PRINCIPALS CRIPTOMONEDES. APRÈN COM 
FUNCIONES 
Curs realitzat per l’economista i enginyer informàtic Carles Canitrot, sobre les 
principals criptomònades. Realitzat el 2, 9, 16, 23 i 30 de juny de 2021; a la Sala Vives 
de l’Ateneu de Maó. Assistència tan presencial com per videoconferència: 12 
assistents. 
 
 
 
 

2.2. CICLES  
 
OBRA I RECERCA  
El cicle, en paraules de l’arquitecte Toni Vidal, es planteja des de la convicció de 
“donar a conèixer la crítica i la recerca com a material indispensable que acompanya 
un ofici”. De fet, “hi ha molts arquitectes que qüestionen, i des d’aquesta reflexió 
proposen, des d’un posicionament que, precisament, vol fer transversal la disciplina i 
més preocupada que mai per la societat a la qual serveix: pensar, fer, repensar per 
tornar a fer. Ofici, recerca i crítica en un cicle que, a més, vol superar la clàssica 
dicotomia entre teoria i pràctica: tot és arquitectura, que es reformula i opera de 
manera circular”. El programa, quant a ponents, fa una aposta generacional i pretén 
convidar un ventall emergent d’arquitectes, d’entre 40 i 50 anys, “en equilibri entre la 
frescor i un recorregut que els apropa a un primer estadi de maduresa, la major part 
d’ells del nostre arc mediterrani més conegut”. El cicle, de periodicitat mensual, 



alternarà les seus del Col·legi Oficial d’Arquitectes Illes Balears i l’Ateneu de Maó. 
Organitzat per COAIB Menorca i Ateneu de Maó. 
Degut a la pandèmia, tan sols la primera conferència es va fer presencialment, la resta 
es va emetre en streaming a través de la plataforma Livestrom. 
 

 
 
 

- Xavier Ros (H Arquitectes). “La naturalesa de l’edifici”. COAIB (28 FEB 2020). 

- Anna i Eugeni Bach (A&EB arquitectes). “Les afinitats electives”. COAIB 
(Posposada el 20 MAR i realitzada el 2 OCT 2020). Impartida per Streaming. 
Seguiment per Livestorm: 29 registrats, 22 dispositius connectats, 0 
repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube COAIB (a dia 14 de juny 2021): 
31 visualitzacions. 

- Carles Enrich, arquitecte. “En seqüència”. COAIB (30 OCT 2020). Impartida 
per Streaming. Seguiment per Livestorm: 41 registrats, 37 dispositius 
connectats, 11 repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó 
(a dia 14 de juny 2021): 31 visualitzacions. 

- Núria Salvadó, arquitecta. “HI, intervals habitats, la millora del confort des dels 
espais de transició” (20 NOV 2020). Impartida per Streaming. Seguiment per 
Livestorm: 48 registrast, 41 dispositius connectats, 11 repeticions. Sense 
gravació. 

- Marta Partida i Héctor Mendoza. “Re-habitar contextos” (18 DES 2020). 
Impartida per streaming. Seguiment per Livestorm: 25 registrats, 20 dispositius 
connectats, 4 repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a 
dia 14 de juny 2021): 29 visualitzacions. 

- Pere Buil i Toni Riba. “Atreviment i malenconia” (29 GEN 2021). Impartida per 
streaming. Seguiment per Livestorm: 42 registrats, 35 dispositius connectats, 
11 repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de 
juny 2021): 29 visualitzacions. 

- Ana Santolaria. “Des de la col·lecció” (26 FEB 2021). Impartida per streaming. 
Seguiment per Livestorm: 28 registrats, 24 dispositius connectats, 7 
repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 
2021): 15 visualitzacions. 



- Carles Sala i Reljia Ferusic. “In-formed” (26 MAR 2021) Impartida per 
streaming. Seguiment per Livestorm: 36 registrats, 35 dispositius connectats, 5 
repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 
2021): 27 visualitzacions. 

- Anna Puigjaner. “La casa difusa” (16 ABR 2021). Impartida per streaming. 
Seguiment per Livestorm: 43 registrats, 37 dispositius connectats, 7 
repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 
2021): 63 visualitzacions. 

- Tomeu Ramis. “NONAME” (7 MAI 2021). Impartida per streaming. Seguiment 
per Livestorm: 29 registrats, 22 dispositius connectats, 4 repeticions. 
Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 2021): 50 
visualitzacions. 

- Eva Prats i Ricardo Flores. “Construir Comunitats” (28 MAI 2021). Impartida 
per streaming. Seguiment per Livestorm: 37 registrats, 29 dispositius 
connectats, 9 repeticions. Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a 
dia 14 de juny 2021): 15 visualitzacions. 

 
 
 
PROJECTES INNOVADORS PER A MENORCA 
Cicle organitzat amb GOB Menorca i amb la col·laboració de Menorca Preservation 
Fund. 
 

- Presentació. “Presentació del 
Cícle Projectes Innovadors per a 
Menorca” (4 FEB 2021). Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó i streaming a través del 
Canal Youtube Ateneu de Maó. 
Participen: Rebecca Morris (Menorca 
Preservation Fund), Carlos Coll (GOB) i 
Margarita Orfila (Ateneu de Maó).  
  

 

 

- Taula 1. “Recollida i selecció de residus” (12 FEB 2021). Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó i streaming a través del Canal Youtube Ateneu de Maó. 
Participen: Conxa Juanola (1a Tinenta d’Alcaldia de Cultura i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Maó), Eva Yañez (Tècnica del Consorci de Residus de 
Menorca) i Sonia Sans (Tècnica de l’Ajuntament de Maó). Visualitzacions pel 
Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 2021): 269 visualitzacions. 



 

- Taula 2. “Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022” (19 FEB 2021). Sala 
d’Actes de l’Ateneu de Maó i streaming a trevés del Canal Youtube Ateneu de 
Maó. Participen: Borja Matoses (Crític i Consultor gastronòmic. Ambaixador de 
Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022) i Lluïsa Coll (Coordinadora de 
Menorca Regió Europea de Gastronomia 2022). Visualitzacions pel Canal 
Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 2021): 166 visualitzacions. 

 

- Taula 3. “Futur de la mobilitat a Menorca amb energies renovables” (26 FEB 
2021). Participa: Lucas Casasnovas (Responsable de Mobilitat Urbana de 
SEAT) APLAÇADA. 

- Taula 4. “Exemples d’implicació ciutadana per a la recuperació del litoral de 
Menorca” (5 MAR de 2021). Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Participen: 
Víctor Carretero (Coordinador del Programa d’Adopció de Trams del Litoral), 
Gabriel Pons (Viatges Magon) i Melody Brown Fisas (particular implicada en 
el programa). Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de 
juny 2021): 135 visualitzacions. 

 

 

100 ANYS DEL PSOE A MENORCA 

Cícle de tres conferències per celebrar els 100 anys del PSOE a Menorca, realitzades 
a la Sala d’Actes de l’Ateneu i emeses pel Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 

- Aurelio Martín Nájera, director emèrit de la Fundació Pablo Iglesias. “El paper 
del PSOE en la transformació d’Espanya” (29 ABR 2021). Visualitzacions pel 
Canal Youtube Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 2021): 95 visualitzacions. 

- Josep Maria Quintana, historiador i escriptor. “El context sociopolític de 
Menorca al 1919” (6 MAI 2021). Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de 
Maó (a dia 14 de juny 2021): 140 visualitzacions. 

- Josep Portella, historiador i escriptor. “Els pares fundadors del socialisme a 
Menorca” (13 MAI 2021). Visualitzacions pel Canal Youtube Ateneu de Maó (a 
dia 14 de juny 2021): 83 visualitzacions. 

-  

2.3. CONFERÈNCIES, EXPOSICIONS I ALTRES ACTES.  
 



El 16 de gener de 2021, la Junta Directiva de l’Ateneu de Maó va enviar un comunicat 
a tots els seus socis, informant-los que, donat l’estat d’alarma sanitària i, seguint les 
recomanacions del govern de l’Estat i les indicacions de la Conselleria d’Educació i 
Sanitat, es suspenien totes les activitats organitzades per l’entitat. L’aturada del 16 de 
gener a 14 de febrer de 2021, no va impedir que l’Ateneu seguis mantenint el contacte 
amb els associats, amb variades propostes d’activitats en línia.  

 

Presentació de llibre “Alter ego”, quarta antologia de relats, què té per autors 33 
escriptors i escriptores dels tallers literaris que coordina Ana Haro a l’Ateneu de Maó i 
online. Galeria Cayón (29 OCT 2020). 

 

Conferència de David Zelaia, representant del projecte Jangurie de menjadors 
escolars de la comarca d’Urdaibai (País Vasc) “Menjar saludable, fresc i de temporada 
a les escoles és possible”. On David Zelaia va explicar l’experiència d’èxit que han 
assolit els menjadors escolars de la comarca de Urdaibai. Aquesta xerrada es realitza 
en el marc de la Trobada “La restauració col·lectiva nous canals de comercialització 
per als productors del sector primari” en el marc del projecte “Valoritzar el sector 
pesquer a través dels seus productes”. Organitzen: obsam, IME, Associació Leader, 
Consell Insular de Menorca, Grup d’acció local de pesca Menorca, Unió Europea 
FEMI, GOIB conselleria d’agricultura pesca i alimentació. Amb la col·laboració de 
l’Ateneu de Maó. (27 NOV 2020) Galeria Cayón. 

 
 

 
 
Presentació del llibre “Los Buenos vecinos 
y otros cuentos” de Clara Pastor, amb la 
participació de l’autora i presenta Patricia 
Almarcegui. (18 DES 2020) Sala d’Actes 
de l’Ateneu de Maó. Assistència en sala: 
39 persones. 
 

 

 

 

 

Ernesto Ganuza i Arantza Mendiharat van presentar el seu llibre “La democracia es 
possible. Sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía”. 
Organitzat pel Consell Insular de Menorca. (4 DES 2020) Galeria Cayón. 

 

Es van entregar els Premis Feliciano Fuster TFG i TFM 2020 a la Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó (23 DES 2020), presentat per Margarita Orfila, Presidenta de l’Ateneu 
de Maó; i es va retransmetre a través de la plataforma Livestorm. Assistència en sala: 
48 persones; Plataforma Livestorm: 24 dispositius. 

Hi va haver 14 comunicacions, de elles 12 van ser defensades(2 dels candidats no es 
van presentar): 6 candidats pel TFG i 6 candidats pel TFM. Cada ponent va disposar 
de 10 minuts per presentar el seu treball. Per ordre d’actuació: 
 

Treball de Final de Grau (TFG) 

- Jordi Orell: Cantan “Los Parranderos”. Música, oci, turisme, identitat i 
paisatge a la Menorca de la segona meitat del segle XX i principis del segle 
XXI. 



- Blai Barber i Maria Garrido: Sense adreça: El llarg camí cap a la inclusió 
social de la població Rom a l’Europa de l’Est. 

- Marta Armengol: El proceso de recuperación de la autonomía de la mujer 

víctima de la violencia de genero. 

- Jara de Tomás: El vacio como mecenas. La improductividad estética como 

política en Roberto Bolaño. 

- Pau Pons: La relación entre fe y ciència en Maurice Blondel. 

- Soledat Mulero: Diseño de actividades para introducir de forma correcta los 

Chromebooks en 5º de primaria en un centro concertado de Menorca. 

Treball de Final de Màster (TFM) 

- Marc Estrada: Bloqueja la teva ment. 

- Marcial Moya: Torre d’en Penjat: restauración, reconversión y gestión de una 
torre de defensa costera en alojamiento turístico. 

- Rebecca Alcolea: Is Education Enoug? Exploring the Ontological Perceptions 

of Albinism in Tanzania 

- Pedro Pons: Análisis de modos de alfavén mediante un conjunto helicoidal de 

bobinas magnéticas en stellarator TJ-II 

- Claudia Yáñez: El regresso de los Balcanes a Europa. Incertidumbres entorno 

a una nueva ampliación de la Unión Europea. 

- Xavi Camps: Machine learning-based processing of Medical imaging for lung 

diagnosis suport. 

 
El jurat, encarregat de valorar les exposicions dels ponents, va estar composat per els 
membres de la junta de l’Ateneu: Mari Paz Seguí, Joana Orfila, Paco Pérez, Jaume 
Verdaguer, Elisa Pons i Margarita Orfila. El Premi Feliciano Fuster al Treball de Final 
de Grau va ser per Marta Armengol “El proceso de recuperación de la autonomia de 
la mujer víctima de la violencia de genero” i el segon premi per Soledat Mulero 
“Diseño de actividades para introducir de forma correcta los Chromebooks en 5º de 
primaria en un centro concertado de Menorca”; mentre que el Premi Feliciano Fuster al 
Treball de Final de Màster va ser per Xavi Camps, “Machine learning-based 
processing of Medical imaging for lung diagnosis suport” i el segons a Rebecca 
Alcolea, “Is Education Enoug? Exploring the Ontological Perceptions of Albinism in 
Tanzania”. Tots els candidats van rebre una subscripció d’un any a l’Ateneu de Maó i 
l’opció de presentar el seu treball a la Revista de Menorca. 
 
Presentació dels Premis literaris de narrativa curta de temàtica gastronòmica Es Molí 
de Foc, a càrrec de Vicent Vila, xef i elaborador de la Grahame Pearce.(14 GEN 



2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 8; Livestorm en directe: 5 
dispositius. 

 

Xerrada amb Carles Castelló Catchot, politòleg per la Universitat Pompeu Fabra i 
Màster de Relacions Internacionals per Georgetown University, actualment treballa 
com a Manager d’Operacions per Instagram i Pepe Mercadal, assistent parlamentari 
acreditat al Grup dels Socialistes i Demòcrates al parlament europeu; sota el títol “De 
Trump a Biden. Una nova Amèrica?” (25 FEB 2021). Feta sense assistència de públic i 
el conferenciant per videoconferència. Livestorm en directe: 43 dispositius. 

 

Trobada de l’Agenda Urbana, del Departament d’Habitatge del Consell Insular de 
Menorca (27 MAI 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assitència: 40 persones. 

 

Taula Rodona “La pobresa que la COVID ens deixa” amb Clàudia Pons Martí 
(orientadora laboral i Técnica de desenvolupament global del Fons Menorquí de 
Cooperació), Arturo Bagur Mercadal (President de la Creu Roja agrupacions Maó i 
Es Castell) i Gabriel Pons Olives (Director de Càritas Diocesana de Menorca). (12 
MAR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Streaming es va fer a través del Canal 
de Youtube de l’Ateneu de Maó: 43; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 106 
visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 

Es va realitzar la presentació de les III Trobades 
Mediterrànies Albert Camús, sota el títol No hi ha 
vida sense diàleg, a la Sala d’Actes de l’Ateneu de 
Maó amb: Margarita Orfila (Presidenta de l’Ateneu 
de Maó), Martí Carbonell (Vocal de Formació de 
l’Ateneu de Maó), Carlos Domínguez (Coordinador 
de Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus), 
Sandra Maunac (Directora de Trobades & Premis 
Mediterranis Albert Camus) i Miguel Ángel 
Moratinos (Promotor del projecte). Sandra Maunac i 
Miguel Ángel Moratinos es van connectar a través de 
videoconferència.(18 MAR 2021). Assistència: 23 
persones; Livestorm en directe: 58 dispositius; Canal 
de Youtube de l’Ateneu de Maó: 107 visualitzacions 
(a dia 14 de juny 2021). 
 

 

Xerrada sobre “Margaret Murray, la seva vida i relació amb Menorca” a càrrec de 
Carme Cloquells Tudurí, llicenciada en psicologia. (19 MAR 2021) Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó. Assistència: 6 persones; Livestorm en directe: 20 dispositius; Canal 
de Youtube de l’Ateneu de Maó: 49 visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

Lliurament dels Premis literaris de narrativa curta Es Molí de Foc el va realitzar Vicent 
Vila a la Sala d’Actes de l’Ateneu (23 MAR 2021), amb la presència dels escriptors 
finalistes. 

Els jutges van ser: Josep Maria Quintana, Elisa Pons i Benet Guàrdia; amb una 
dotació de 1.500€ pel primer, 1.000€ pel segon i 500€ pel tercer premiat. 



Els guanyadors van ser: "Dinar per a dos" de Llorenç Allés de Ciutadella en tercera 
posició. "Entropia" de Montse Alzina d'Es Castell en segona posició. "Cicatriu" d'Ana 
Ortiz de Maó en primera posició. Assistència: 30 persones; Livestorm en directe: 10 
dispositius; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 72 visualitzacions (a dia 14 de juny 
2021). 

 

 

Col·loqui per celebrar el dia mundial de l’aigua “L’aigua a Menorca. Gestió d’un bé 
escàs” amb la participació de José Antonio Fayas, enginyer de camins, canals i ports, 
i Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB. Sala d’Actes Ateneu de 
Maó (22 MAR 2021). Assistència: 14 persones; Livestorm en directe: 38 dispositius; 
Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 44 visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 

Xerrada virtual organitzada per l’Ateneu de Maó i el GOB Menorca, sota el nom “Els 
plàstics i la Llei de Residus”, amb Sebastià Sansó, director general de Residus i 
Educació ambiental del Govern Balear. (24 MAR 2021) Per videoconferència via 
Zoom. Canal Youtube de l’Ateneu de Maó: 28 visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 

Presentació del llibre “Blanca Lluna Plena” de Maria Vives Gomila. L’acte va estar 
acompanyat d’un recital per part de Laura Pons (actriu) i Jaume Gomila (filòleg) i de 
música a càrrec de Lola Mir (piano) i Pau Cardona (violoncel). (26 MAR 2021) Sala 
d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 55 persones; streaming amb la plataforma 
Youtube: 59 dispositius; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 172 visualitzacions (a 
dia 14 de juny 2021). 

 

Xerrada per part de Maria Gràcia Seguí 
Puntas, farmacèutica, “Un passeig pels 
espais de farmàcia de l’Hospital de l’Illa del 
Rei”. (15 ABR 2021) Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó. Assistència: 20 
persones; streaming amb la plataforma 
Youtube: 43 dispositius; Canal de Youtube 
de l’Ateneu de Maó: 330 visualitzacions (a 
dia 14 de juny 2021). 

 

 

 

Xerrada-col·loqui amb el poeta Pere Gomila, sota el nom “La biblioteca del poeta Pere 
Gomila”. Va presentar la vocal de literatura de l’Ateneu, Elisa Pons Guasch. (16 ABR 



2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 10 persones; streaming amb la 
plataforma Youtube: 16 dispositius; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 63 
visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 

Taula rodona “Evolució històrica del 
topònim de la nostra ciutat des de Magon”, 
amb la participació de: Marc Mayer Olivé, 
catedràtic de filologia llatina de la UB, Fina 
Salort Ripoll, filòloga, historiadora cultural 
i membre de l’IME, i Xavier Gomila Pons, 
filòleg i expert en toponímia. (20 ABR 
2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 
Assistència: 17 persones; streaming amb 
la plataforma Livestorm: 31 dispositius; 
Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 
133 visualitzacions (a dia 14 de juny 
2021). 

 

Taula rodona “Fòrum d’escriptors” organitzat per la Cadena Ser, amb la participació 
de: Pau Faner, Josep Maria Quintana i Ana Haro; i vídeo-missatges de: Juan José 
Millás i Rosa Montero. (23 ABR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistents: 
31 persones; streaming amb la plataforma Youtube: 18 dispositius; Canal de Youtube 
de l’Ateneu de Maó: 133 visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 

 

Presentació del llibre “Excursión històrica por Calviá” de Joan Seguí i Rodríguez, 
intel·lectual i fundador de la Revista de Menorca. A càrrec d’Agustí Aguiló i Llofriu, 
historiador i autor de l’estudi preliminar del llibre; Miquel Àngel Limón Pons, 
historiador i membre numerari de la Secció de Ciències Socials de l’Institut Menorquí 
d’Estudis (per videoconferència); i Natividad Francés Gárate (que intervindrà per 
videoconferència), primera tinenta de batle delegada de Cultura de l’Ajuntament de 
Calvià. Va presentar l’acte, Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu de Maó. (23 ABR 
2021) Sala Victory de l’Ateneu de Maó. Assistents: 3 persones; streaming amb la 
plataforma Livestorm: 5 dispositius; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 39 
visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 



Conferència d’Alfredo Pastor Bodmer, catedràtic de Teoria econòmica i professor 
emèrit del IESE, sota el títol “La revolución digital y nosotros” (26 ABR 2021) Sala 
d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistents: 9 persones; streaming amb la plataforma 
Youtube: 32 dispositius; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 116 visualitzacions (a 
dia 14 de juny 2021). 

 

Taula Rodona “Història i Memòria, recordant totes les víctimes de la Guerra Civil a 
Menorca” amb Xavier Seguí Puntas, Joan Pons Moll; i modera Josep Bagur 
Torres, director del Diari Menorca. I vídeo-testimonis de: Isabel Rodríguez Anglada, 
Rosa Andrés, Joan Quetglas, Miquel López, Yaiza Alonso i Josep Maria Quintana 
(27 ABR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistents: 15 persones; streaming 
amb la plataforma Youtube: 85 dispositius; Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó: 343 
visualitzacions (a dia 14 de juny 2021). 

 

 

Xerrada-col·loqui sota el títol “Conversant amb Manuela Carmena” amb Manuela 
Carmena, jutgessa emèrita, ex vocal del Consell General del Poder Judicial i política, 
va ser batlessa de l’Ajuntament de Madrid des de 2005 a 2019. Presenta Margarita 
Orfila, presidenta de l’Ateneu de Maó. I hi participen: Joan López Casasnovas, 
periodista, i Pepa Ferri, periodista. (1 MAI 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 
Assistència a Sala: 104 persones; Visualitzacions al Canal Youtube: 450 
visualitzacions. 

 

Presentació del llibre “Cuadernos perdido de Japón”, de Patricia Almarcegui. Va 
intervenir Pere Ortín, director de Altaïr Magazine. (14 MAI 2021) Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó. Assistència: 36 persones; Livestorm en directe: 12 dispositius; 
Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): 75 visualitzacions. 



Projecció del documental Amour de Vivre. Albert Camus 1913-1960 de Luís Ortas, en 
el marc de les III Trobades Mediterrànies Albert Camus, amb presentació de Martí 
Carbonell i la presència de Carlos Domínguez, coordinador de les Trobades Camús. 
Sala d’Actes Ateneu de Maó (17 MAI 2021). Assistència: 21 persones. 

 

Presentació del Festival Internacional de cine de Menorca (FICME) 6a Edició, per part 
de Inés Garrell, directora del festival. Presenta Margarita Orfila, presidenta de 
l’Ateneu de Maó. Amb la projecció dels 3 curts guanyadors del 2020: Golden Minutes 
de Sualius Baradinskas - Lituània 10',  Bubota de Lucía León - Espanya 15', Dead 
Pavo Enrich Llonch - Espanya 15'. (20 MAI 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 
Assistència: 41 persones; Livestorm en directe: 7 dispositius; Visualitzacions al Canal 
Youtube (a dia 14 de juny 2021): PER PROBLEMES TÈCNICS NO ES VA PUJAR AL 
CANAL YOUTUBE. 

 

Xerrada sobre l’angoixa per part del Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa sota el títol 
“ANGOIXA. Com fer-li front”. (21 MAI 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 
Assistència: 40 persones; Livestorm en directe: 29 dispositius; Visualitzacions al Canal 
Youtube (a dia 14 de juny 2021): 58 visualitzacions. 

 

Xerrada amb Tast de cava Mascaró, amb Montserrat Mascaró, productora, i Sara 
Sanchis, sommelier. “Vinya i Cava. Del celler a la taula”. Després de l’explicació de 
com es produeix el cava, per part de Montserrat Mascaró, Sara Sanchis ens va 
explicar la seva tasca de sommelier i alguns consells i notes per gaudir del cava. (24 
MAI 2021) Sala d’actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 51 persones; Visualitzacions 
al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): 33 visualitzacions. 
 

 
Diàleg agrari. “Avui i demà al camps de Menorca”, amb la projecció del curtmetratge 
amb opinió de pagesos i un debat. (17 JUN 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó i 
per streaming a través del Canal Youtube de l’Ateneu de Maó. Assistència: 17 
persones. Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 29 de juny 2021): 34 visualitzacions. 
 
Presentació del Llibre “Una nueva estrella en la cruz del Sur” de Marcel Carreras, amb 
l’autor i Javier Vicente com a presentador. (28 JUN 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de 
Maó i per streaming a través del Canal Youtube de l’Ateneu de Maó. Assistència: 69 
persones; Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 29 de juny 2021): 40 visualitzacions. 
 
Jornada Tècnica del FICME (Festival Internacional de Cine de Menorca) Nuria 
Giménez Lorang, autora de My Mexican Bretzel; Laia Foguet, cineasta menorquina i 
guionista de Crims; Pepe Coira, responsable de sèries como Hierro; Gema R. Neira, 



conductora d’èxits como Velvet, Las chicas del cable o Fariña; Albert Espinosa, 
escritor i guionista, entre d’altres, de Pulseras rojas; David Desola, guionista del film El 
hoyo; i Ian Pons, director menorquí de videoclips i publicitat,responsable de l’anunci 
d’Estrella Damm a l’Illa. I amb la presentación de la asociación Menorca Illa 
Audiovisual. (16 JUL 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó i per streaming a través 
del Canal Youtube de l’Ateneu de Maó i la web del FICME. Assistència: 30 persones. 
 
 

2.4. TERTÚLIES 
Les tertúlies es van realitzar els dimecres a les 20:00h a la Sala d’Actes de l’Ateneu de 
Maó, excepte per la primera. A partir de la tertúlia de Pepe Mercadal (2 DES 2020), es 
van emetre les tertúlies utilitzant la plataforma Livestorm i es van penjar al Canal 
Youtube de l’Ateneu de Maó. 

 Tertúlia per part del Dr. Antoni Bulbena Vilarrasa, catedràtic i director del 
Dept. Psiquiatria i Medicina Legal (UAB) Institut de Neuropsiquiatria i 
Addiccions (INAD) del Parc de Salut del Mar, sobre “Veritats i postveritats de 
l’addicció a la xocolata” (13 NOV 2020) conferència realitzada en línia pel 
conferenciant, públic físic a la Galeria Cayón. 

 Tertúlia amb Xavi Gomila, investigador principal de Nomenctàtor de Toponímia 
de Menorca; sota el títol “De la importància del patrimoni immaterial i la seva 
conservació: el cas de la toponímia de Menorca” (18 NOV 2020) Sala d’Actes 
de l’Ateneu de Maó. 

 Tertúlia amb Joan Armengol, CEO i fundador de MiCaldo, i Núria Puig, 
xarxes socials i marketing digital; sota el títol “Del producte del mar i la terra a 
la teva taula. MiCaldo, el primer caldo deshidratat 100% natural elaborat amb 
producte fresc i de Menorca” (25 NOV 2020) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 

 Tertúlia on es va fer la presentació del llibre “Arrelats a la terra. Propostes per a 
una agricultura regenerativa” de Francesc Font. Amb una posterior taula 
rodona amb l’autor i: María Tudurí, madona des Capell de Ferro, Sergio 
Riudavets, de l’Hort de Santo Domingo, i Miquel Camps, responsable del 
programa de Custòdia Agrària. Organitzat amb l’ajuda del GOB Menorca (2 
DES 2020) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 

 Tertúlia amb Pepe Mercadal, assistent parlamentari acreditat al Grup dels 
Socialistes i Demòcrates al parlament europeu; sota el títol “Implicacions de la 
victòria de Biden per Europa i el món” (9 DES 2020) Sala d’Actes de l’Ateneu 
de Maó. Assistència: 13 persones. 

 

 Tertúlia amb Maties Torrent, epidemiòleg de l’àrea de salut de Menorca; sota 
el títol “El Covid-19, responsabilitat de tots” (16 DES 2020) Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó. El ponent es va connectar a través de videoconferència. 



Livestorm en directe: 34 dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 
14 de juny 2021): 43 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Ana Panera, directora del Hotel Artiem Carlos; sota el títol “El 
valor del producto local en la gastronomia menorquina” (13 GEN 2021) Sala 
d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 11 persones; Livestorm en directe: 29 
dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 14 de juny 2021): 67 
visualitzacions. 

 Tertúlia amb el Dr. Josep Maria Coll Benejam, metge especialista en 
medicina familiar i Director d’atenció primària a l’Àrea de Salut de Menorca; 
sota el títol “COVID-19: Em vacuno?” (20 GEN 2021) Feta sense assistència de 
públic i el conferenciant per videoconferència. Livestorm en directe: 86 
dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 14 de juny 2021): 252 
visualitzacions. 

 Tertúlia amb Gabriela Paoli, psicòloga; sota el títol “Salud digital: Claves para 
un uso saludable de la tecnologia” (27 GEN 2021) Feta sense assistència de 
públic i el conferenciant per videoconferència. Livestorm en directe: 39 
dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 14 de juny 2021): 78 
visualitzacions. 

 Tertúlia amb Noemí García, graduada col·legiada en Nutrició humana i 
dietètica; sota el títol “Com alimentar-nos de forma més sostenible. Projecte 
“Menorca al plat de l’escola” com exemple pràctic” (3 FEB 2021) Feta sense 
assistència de públic i el conferenciant per videoconferència. Livestorm en 
directe: 44 dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 14 de juny 
2021): 64 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Isabel M. Segura Roda, advocada; sota el títol “Societat civil 
versus Lobbies” (10 FEB 2021) Feta sense assistència de públic i el 
conferenciant per videoconferència. Livestorm en directe: 24 dispositius; 
Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 14 de juny 2021): 51 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Josep Pons Fraga, editor del diari Menorca i conseller d’Editorial 
Menorca; sota el títol “Es Diari: 80 anys de compromís amb Menorca (1941-
2021)” (17 FEB 2021) Feta sense assistència de públic i el conferenciant per 
videoconferència. Livestorm en directe: 44 dispositius; Visualitzacions al Canal 
de Youtube (a dia 14 de juny 2021): 38 visualitzacions. 

 

 Tertúlia amb Judit Vega Avelaira, historiadora de l’Art i directora del centre de 
la UNED-Illes Balears; sota el títol “El primer itinerario cultural europeo: el 
Camino de Santiago”. (24 FEB 2021) Feta sense assistència de públic i el 



conferenciant per videoconferència. Livestorm en directe: 33 dispositius; 
Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 14 de juny 2021): 91 visualitzacions. 

 Tertúlia amb el Dr. Mateu Seguí, metge d’Atenció Primària de la UBS Es 
Castell i coordinador de la xarxa GDPD a les Illes Balears; sota el títol “La 
epidemia COVID-19 hace 40 años. ¿Hubiera sido lo mismo?”. (3 MAR 2021) 
Feta sense assistència de públic i el conferenciant per videoconferència. 
Livestorm en directe: 40 dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 
14 de juny 2021): 63 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Antoni Jiménez Massana, representant d’Isla Air a les Illes 
Balears; sota el títol “Projecte d’intercomunicació insular amb hidroavions. Les 
Illes Balears de nou pioneres en turisme i innovació de transports”. (10 MAR 
2021) Feta sense assistència de públic i el conferenciant per videoconferència. 
Livestorm en directe: 23 dispositius; Visualitzacions al Canal de Youtube (a dia 
14 de juny 2021): 34 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Marta Villalonga Membrive, estudiant de primer de batxillerat 
científic del IES Joan Ramis i Ramis; sota el títol “Els joves davant la 
pandèmia”. (17 MAR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 6; 
Livestorm en directe: 22 dispositius; Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 
de juny 2021): 300 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Carles Canitrot, economista i enginyer informàtic; sota el títol 
“Bitcoin, moneda o bimbolla? El món de les criptomònades”. (24 MAR 2021) 
Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 
18 ; Livestorm en directe: 50 dispositius; Visualitzacions al Canal Youtube (a 
dia 14 de juny 2021): EL TERTULIÀ NO PERMET LA SEVA REPRODUCCIÓ. 

 Tertúlia amb Dra. Francesca Pons, directora de Docència de l’Hospital Clínic 
de Barcelona, catedràtica de la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona i Presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Nuclear; sota el 
títol “De “l’ull clínic” a la “imatge híbrida”. Els descobriments que van fer 
possible aquesta evolució”. (31 MAR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 
Assistència: 8 ; Livestorm en directe: 22 dispositius; Visualitzacions al Canal 
Youtube (a dia 14 de juny 2021): 45 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Josep Bagur, director del Diari Menorca; sota el títol “Es Diari, un 
cada dia fins arribar als 100 anys”. (14 ABR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de 
Maó. Assistència: 12 ; Livestorm en directe: 24 dispositius; Visualitzacions al 
Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): 71 visualitzacions. 

 



 Tertúlia amb el Dr. Josep Maria Coll Benejam, metge especialista en 
medicina familiar i Director d’atenció primària a l’Àrea de Salut de Menorca; 
sota el títol “Vacuna COVID-19, cap on anem?”. (21 ABR 2021) Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó. Assistència: 10 ; Livestorm en directe: 38 dispositius; 
Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): 189 visualitzacions. 

 Tertúlia amb Jaime Mairata Laviña, advocat i professor associat de Dret 
Mercantil de la facultat de Dret de la Universitat Complutense de Madrid; sota 
el títol “La llamada segunda oportunidad”. (28 ABR 2021) Tertulià amb 
videoconferència, públic assistent a sala. Assistència: 6 ; Livestorm en directe: 
8 dispositius; Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): s/d 

 Tertúlia amb Joan Armengol, llicenciat en Veterinària per la Universitat de 
Saragossa i Doctor en Indústria làctia per la Universitat de Nancy; sota el títol 
“Transformació del serigot (sèrum lacti) per ús de nutrició infantil”. (5 MAI 2021) 
Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 7 ; Livestorm en directe: 12 
dispositius; Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): 32 
visualitzacions. 

 Tertúlia amb Verónica Arellano, llicenciada per la Facultat de Belles Arts de 
Barcelona, directora i professora del Centre Internacional d’Art i Gravat de 
Menorca Xalubinia; sota el títol “Pintar gravant. Menorca revoluciona el gravat 
amb la Cromoplaxgrafia”. (12 MAI 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. 
Assistència: 9 ; Livestorm en directe: 14 dispositius; Visualitzacions al Canal 
Youtube (a dia 14 de juny 2021): 33 visualitzacions. 

 Tertúlia-recital amb Anna Ferrer, cantant i compositora menorquina; sota el 
títol “El roceso de creación y como todos somos creadores”. (19 MAI 2021) 
Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 21 ; Livestorm en directe: 8 
dispositius; Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): EL 
TERTULIÀ NO PERMET LA SEVA REPRODUCCIÓ. 

 Tertúlia amb Pepe i Xavi Pons, de l’American Bar; sota el títol “Darrera sa 
barra de s’American: testimonis de mig segle d’història d’un poble”. (26 MAI 
2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 7 ; Livestorm en directe: 
19 dispositius; Visualitzacions al Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): 59 
visualitzacions. 

 Tertúlia amb la Dra. Tatiana Cajuso Pons, doctora en Biomedicina i 
Investigadora Post-doctoral a la Universitat de Helsinki; sota el títol “Genes 
saltarines y càncer colorectal” (23 JUN 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de 
Maó. Assistència: 8 ; Livestorm en directe: 17 dispositius; Visualitzacions al 
Canal Youtube (a dia 14 de juny 2021): sense dades. 

  
 
 

2.5. CINECLUB  
El Cineclub de l’Ateneu ha projectat a les sales del Teatre Principal de Maó i a la Sala 
d’Actes de l’Ateneu de Maó, un total de 10 pel·lícules en versió original , entre el 10 de 
Novembre de 2020 a 25 de Maig de 2021. Els títols seleccionats van ser els següents:  
 

 La trinchera infinita. Espanya (2019). Direcció: Jon Garaño, Aitor Arregui, 
José Mari Goenaga. Teatre Principal (10 NOV 2020) Assistència: 42 persones. 

 Sorry we missed you. Regne Unit – França – Bèlgica (2019). Direcció: Ken 
Loach. Teatre Principal (15 DES 2020) Assistència: 31 persones. 

 La hija de un ladrón. Espanya (2019). Directora: Belén Funes. Teatre 
Principal (23 FEB 2021) Assistència: 52 persones. 



 Sofia. Colòmbia (2018). Director: Famor Botero. Teatre Principal (23 MAR 
2021). La pel·lícula havia estat cancel·lada el 14 de gener 2021. Assistència: 
39 persones. 

 La professora de parvulario. Estats Units (2018). Directora: Sara Colangelo. 
Teatre Principal (13 ABR 2021) Assistència: 78 persones. 

 El hombre del brazo de oro. Estats Units (1955). Director: Otto Preminger. 
Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó (22 ABRIL 2021). Assistència: 16 persones. 

 Las herederas. Paraguay (2018). Director: Marcelo Martinessi. Sala d’Actes de 
l’Ateneu de Maó (4 MAI 2021) Assistència: 26 persones. 

 Corazones de piedra. Islàndia (2016). Director: Guðmundur Arnar 
Guðmundsson. Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó (11 MAI 2021) Assistència: 34 
persones. 

 Un hombre fiel. França (2018). Director: Louis Garrel. Sala d’Actes de l’Ateneu 
de Maó (18 MAI 2021). Assistència: 42 persones. 

 La verdad. França (2019). Director: Hirokazu Kore-eda. Teatre Principal (25 
MAI) Assistència: 70 persones. 

 
 
 

2.6. ClCLE DE CINEMA NEGRE: HOMENATGE A MARIO DELGADO  
Presentat per César I. Rodríguez Merchán i Fernando Sabino Segui, coordinador del 
Cineclub Ateneu de Maó. La programació de la temporada: 

 Ligeramente escarlata. Estats Units (1956). Direcció: Allan Dawn (14 DES 
2020) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 9 persones. 

 25 kilates. Espanya (2008). Direcció: Patxi Amezcua (11 GEN 2021) Sala 
d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 7 persones. 

 ¿Quién mató a Vicky? Estats Units (1941). Direcció: H. Bruce Humberstone (8 
MAR 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 9 persones. 

 La noche se mueve. Estats Units (1975). Direcció: Arthur Penn (12 ABR 2021) 
Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència presencial: 10 persones. 

 Réquiem por un campeón. Estats Units (1962). Direcció: Ralph Nelson (10 
MAI 2021) Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 10 persones. 

 Larga es la noche. Reino Unido (1947). Direcció: Carol Reed  (7 JUN 2021) 
Sala d’Actes de l’Ateneu de Maó. Assistència: 9 persones. 

 
 
 

2.7. GRUPS DE LECTURA  
 
Amb la col·laboració de la Xarxa de Biblioteques del Consell Insular de Menorca, que 
van aportar els exemplars dels títols programats. 
 
TEMPS DE LECTURA 
Coordinat per Santiago Maspoch. Lectures comentades: 

 La vida es sueño, Calderón de la Barca. (26 NOV 2020) Taller 2, Ateneu de 
Maó. Assistència: 8 persones. 

 La vida del doctor Samuel Johnson, James Boswell. (17 DES 2020) Taller 2, 
Ateneu de Maó. Assistència: 9 persones. 

 Poemes de guerra, Wilfred Woen. (25 FEB 2021) Sala Vives, Ateneu de Maó. 
Assistència: 8 persones. 

 Todo se desmorona, Chinua Achebe. (22 ABR 2021) Sala Vives, Ateneu de 
Maó. Assisència: 8 persones. 

 Anaïs sota les voltes, Maria Vilanova Vila-Abadal. (19 MAI 2021) Biblioteca 
Municipal de Maó. Assistència: 9 persones. 



 Pedro Páramo, Juan Rulfo. (17 JUN 2021) Sala Vives, Ateneu de Maó. 
 
 
 

2.8. L’ATENEU VA DE CIÈNCIA  
Degut a la situació de pandèmia el cicle L’Ateneu va de ciència es va suspendre. 
Llistat de conferències: 
Gemma Marfany, catedràtica de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Universitat 
de Barcelona, membre de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD), secretaria de la 
Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB). “Existeixen els horòscops 
genètics?”. Galeria Cayón (6 NOV 2020). SUSPÈS 
Roberto Emparan, doctorat en Física per la Universitat del País Basc, Professor de 
Recerca al Departament de Física Quàntica i Astrofísica ICREA al Institut de Ciències 
del Cosmos a la Universitat de Barcelona. “Sense Títol” (20 NOV 2020). SUSPÉS 
Lluís Torner, llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i doctor i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de 
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). “Sense Títol” (27 NOV 2020). SUSPÉS. 

 
 
 

3. ACTIVITATS SECCIONS 
  

3.1. GRUP FILATÈLIC I NUMISMÀTIC DE L’ATENEU DE MAÓ  
Les trobades setmanals a la Sala Victory, divendres a les 20:00, es van restablir 
després de la pandèmia a principis de maig. 
 

 
 
 

3.2. GRUP FILHARMÒNIC DE L’ATENEU DE MAÓ. 
No s’han realitzat cap tipus d’activitat degut a les prevencions marcades per 
l’estat de pandèmia respecte de les agrupacions musicals. 

 
3.3. GRUP FOTOCLUB ATENEU DE MAÓ  
 
Espai concebut per acollir trobades setmanals els dimarts de 19:00-20:00h, a la Sala 
Victory, al voltant de la fotografia i l’edició d’imatges. 21 ASSISTENTS 
 
 
 

4. AULES  

 4.1. MÚSICA  

Professorat de les classes col·lectives, amb un total de 31 alumnes repartits en:  
• Música per a compartir (6 mesos a 3 anys): Teresa Allès 



• Sensibilització musical (3 a 8 anys): Teresa Allès. 
• Llenguatge musical (8 a 12 anys): Teresa Allès. 
La professora durant el confinament va pujar uns vídeos pels seus alumnes de 3 a 8 
anys, al Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó (entre 12 i 20 visualitzacions). 
 
Professors de piano: Oscar Amieva (5 alumnes), Marina Pons (8 alumnes) i Mª del Mar 
Vidal (4 alumnes).  
Professora de flauta de bec i travessera: Begoña Bonet (2 alumnes).  
Professor de guitarra: Curro González (7 alumnes).  
Professora d’arpa: Elena Armenteros (1 alumne).  
 
Audicions: 

- Alumnes de guitarra de Curro González, (28 MAI 2021) 
 
 
 
 
Cant Coral dels alumnes de música 
de Teresa Allès, cançons tradicionals 
menorquines (1 JUN 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alumnes de piano d’Oscar Amieva i 
Marina Pons (7 JUN 2021) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.2. PINTURA I DIBUIX  
Les classes de dibuix i pintura per adults, joves i infantils des de 4 anys, amb un total 
de 51 alumnes, van ser coordinades per la pintora Julia Meliá.  
S’han tractat tècniques com el carbonet, el pastel i l’oli amb els alumnes adults. Amb 
els més petits s’han realitzat diferents manualitats i s’han treballat diferents tècniques 
de pintura amb materials variats. 



Durant la pandèmia la professora va realitzar unes classes en línia utilitzant la 
plataforma Livestorm i va fer uns vídeos a casa seva que després es van pujar al 
Canal de Youtube de l’Ateneu de Maó. 

El més de desembre es va realitzar el concurs de felicitacions de Nadal, on va ser 
guanyadora Judith Barquilla Egea, de 6 anys; i les finalistes Naia Seguí Urbina, de 10 
anys, segona, Aina Bruguès Contreras, de 8 anys, tercera. 
 

 
 
Exposició Sala Victory i Sala d’Actes de l’Ateneu (25 MAI a 8 JUN). 

 



El 26 de Juny de 2021 la professora va participar en els Vespres d’Art a Baixamar, 
organitzat per l’Ajuntament de Maó, al port de Maó. 
 
 
4.3. IDIOMES  
 
FRANCÈS  
Les classes de francès (gramàtica i conversa), individuals o en petit grup els dimarts, 
dimecres i dijous, de 17:00 – 20:00h; han continuat sent impartides per la professora 
nadiua Monique Doncarli. (16 Alumnes) 
 
ANGLÈS  
Conversa en anglès. Recuperar i fer ús de l’idioma de forma distesa i atansar-se al 
món de la llengua d’una forma simpàtica i agradable. Dirigits per la professora nadiua 
Susy Medina. (5 Alumnes) 
 
 
4.4. TALLERS DE RELAT PRESENCIAL  
Tallers d’escriptura dirigits per Ana Haro. Dilluns 11:00 – 12:45; dimarts 10:30 – 12:15; 
dimecres 17:30 – 19:45. Sala Victory de l’Ateneu de Maó. Els tallers presencials es 
dividien en tres nivells amb 42 alumnes:  
- Relat I: Nivell iniciació  
- Relat II: Nivell intermedi  
- Laboratori de relats 
Van realitzar un vídeo amb microrelats d’alumnes per celebrar el dia de Sant 
Jordi. Visualitzacions Canal Youtube de l’Ateneu de Maó (a dia 14 de juny 
2021): 104 visualitzacions. 
 
 
4.5. CURS DE LITERATURA CASTELLANA I UNIVERSAL  
 
Curs de periodicitat quinzenal i de nivell divulgatiu sobre clàssics i contemporanis de la 
literatura. Impartit per la professora de Literatura Elisa Pons Guasch. 
 
 
4.6. CURS DE ROBÒTICA EDUCATIVA APRENTIK  
Impartit per Laura Montanyà i organitzat per a tres nivells educatius: infantil, primària i 
secundària. L’objectiu del curs tractava d’incorporar automatismes a dissenys fets a 
partir de peces de Lego. Classes els dilluns de 16:00 a 17:30, a les aules 2 i 3 de 
l’Ateneu de Maó. 

 



També es van realitzar el Casal Aprentik de Setmana Santa (6 ABR – 9 ABR 2021). 
Totes les activitats es van fer amb una assistència de màxim 10 alumnes. 
 
 
4.7. SECCIÓ D’ESCACS  
Trobades setmanals per entrenament i curs coordinat per Xavier Serra Planes. 
 
4.8. IOGA 
Classes de Ioga i Meditació els dimarts i dijous pel matí i tarda, amb la professora 
Neus Urbina. Les classes també s’imparteixen a través de la plataforma Zoom. 
Assistència: 8 persones. 
 
 
 

5. JUNTA DIRECTIVA  
 
En l’Assemblea general ordinària del 22 d’octubre de 2020 es va procedir a la 
renovació reglamentària per dos anys de càrrecs de la Junta Directiva. S’aprovà la 
proposta presentada i la nova Junta Directiva s’organitzà de la següent manera:  
 

 
Presidenta  
Vicepresident 1er  
Vicepresident 2on  
Secretari 1er  
Secretari 2on  
Comptador 1er  
Comptador 2 on  
Bibliotecari 1er  
Bibliotecari 2on  
Conservador Museu 1er  
Conservador Museu 2on  
Vocalies  
Ciència i tecnologia  
Història i Art  
Literatura  
Música  
Innovació  
Tertúlies  
Relacions externes i infraestructura  
Assessoria jurídic-legal  
Belles Arts  
Cineclub  
Grup FotoClub Ateneu de Maó  
Grup Filharmònic  
Grup Filatèlic i Numismàtic  
Vocal Ciutadania  
Protocol  

 
Margarita Orfila Pons  
Jaume Verdaguer Sirerol  
Mª Paz Seguí Chinchilla  
Joana Orfila Pons  
Martí Carbonell Salom  
Francisco Pérez Orfila  
vacant  
Aurora Herráiz Águila  
vacant  
Mª Paz Seguí Chinchilla  
Aurora Herráiz Águila  
 
Jaume Verdaguer Sirerol  
Mª José Hernández Ravanals  
Elisa Pons Guasch  
vacant  
Martí Carbonell Salom  
Antoni Olives Camps  
Miguel Barca Mir  
Bartomeu Mesquida  
Josep Bagur Corominas  
César I. Rodríguez Merchán  
Francisco Pérez Orfila  
Lola Mir Ortiz  
José Ametller Pons  
Roser Román Rivas  
Eulàlia Olives Casteyó  

 


