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AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN
========================
ACTA REUNIÓ PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
=====================================
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA EL 21 - 11 - 2015
==========================================
Assistents
Sra. Águeda Reynés Calvache
Sr. Simón Gornés Hachero
Sra. Ana Lía Noval García
Sr. Bernardino Andrés Gelabert Petrus
Sr. Mateo Francisco Ainsa Coll
Sr. Salvador Botella Mantolán
Sra. Elisa Mus Gil
Sra. Conxa Juanola Pons
Sra. Laia Obrador Pons
Sr. Jorge Vicente Tutzó Sans
Sr. Manuel María Lora Buzón
Sr. Gabriel Pons Pons
Sr. Rafael Muñoz Campos
Sr. Vicenç Tur Martí
Sra. María Dolores Antonio Florit
Sr. Carlos Montes Vivancos
Sra. Maria Auxiliadora Membrive Pons
Sr. Héctor Pons Riudavets
Sra. Isabel López Manchón
Sr. Andrés José Spitzer de Juan
Sra. Mónica Mercadal Pons

(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(ARA MAÓ)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(C.ME)
(SECRETÀRIA)

Absent
Sr. Miguel Ángel Sicilia Carbonero
(excusa la seva absència)

(PP)

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Maó, quan són les 19.00 hores del dia
21-11-2015, sota la Presidència de la Sra.
Conxa Juanola Pons
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es van reunir els senyors i senyores membres del Ple Municipal abans relacionats,
assistits per la secretària interina de la corporació, que dóna fe de l'acte, amb l'objecte de
realitzar en primera convocatòria la sessió extraordinària abans indicada, sota el següent
ordre del dia:
1. Punt únic: Concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Orfeón Mahonés (Exp.
SG1015PR0001)
Atès que en sessió de 24 de setembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Maó va acordar
l’inici de l’expedient per a la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat a l’Orfeón Mahonés,
com a públic reconeixement a la seva trajectòria vital.
Atès que, de conformitat amb els preceptes reglamentaris, l’expedient, que per tal motiu
s’ha instruït, ha estat exposat en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per termini de quinze
dies, des del 23 d’octubre fins el 10 de novembre de 2015, sense que s’hagin presentat
al·legacions o reclamacions.
Atès que, des de l’acord de l’inici de l’expedient, s’han produït nombroses adhesions que
avalen l’encert de la proposta
El Ple Municipal, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció
Econòmica, Cultura i Festes, per unanimitat dels 20 membres presents dels 21 de la
corporació, acorda l’aprovació definitiva, de l’esmentat expedient de concessió de la
Medalla d’Or de la Ciutat a l’Orfeón Mahonés.
La Sra. secretària indica que, per prendre acord sobre aquest assumpte, fa falta el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació.

Obert el torn d’intervencions es van produir les següents:
SR. SPITZER DE C.Me: Bona nit a tothom, moltes gràcies a tots per estar aquí. Per a
nosaltres que som nous en aquest consistori és especial estar avui en aquesta Sala de
Plens per tal d’ atorgar aquest merescut reconeixement a l’ Orfeón Mahonés. Tots sabem
que moltes vegades la cultura no té tot el suport que necessita. Esteim molt contents que
l’Orfeón hagi aconseguit aquest mèrit i alhora esteim molt satisfets de poder-ho compartir
amb tots vostès.

SR. TUR DEL PSOE: Bones tardes a tots. Avui és un dia gran per a aquesta ciutat de
Maó. Avui feim justícia atorgant la màxima distinció a una entitat enorme, enorme per la
seva llarga història, no sempre exempta de dificultats, enorme per la seva gent, molta gent
que ha engrandit l’entitat i l’ha feta referent d’un poble i enorme pel que representa.
L’Orfeón representa la veu d’un poble, del poble de Maó, que va saber fer allà, a finals del
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1800, fer néixer grans referents culturals encara vius a dia d’avui. Un poble, el de Maó, on
molta gent va deixar de pensar en sí mateixa, en les seves costums personals i va decidir
convertir-les en molta gent; aquest grandiós acte de generositat és el que van fer un grup
de persones en aquell any ara ja en fa 125. Tal i com expressa molt bé el poema de Vicent
Andrés Estallés “Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble i tu greument
has escollit després del teu silenci estricte camines decididament”. Commemorar l’Orfeón
és commemorar aquell poble maonès i totes les següents generacions durant 125 anys,
que han entès que el foment de la cultura en majúscules fa gran un poble, el fa culte i el fa
crític, exponent màxim juntament amb l’Ateneu, amb l’Institut i amb el Teatre d’un gran
període d’Il·lustració, de llum, d’esperança i de futur. Per tant, des del Grup socialista que
va elaborar aquella proposta ara fa uns vuit mesos amb la clara voluntat, com es
demostrarà avui, que fos unànime i sentida per tota la corporació i, per tant, que el
reconeixement fos estès a tot el poble de Maó, a tota la seva gent, només ens resta donar
la més sincera enhorabona a tota la família Orfeonista i en el seu nom actualment al
President , Sr. Nito “Xuquí” i a tots els que el fan possible dia a dia. Llarga vida a l’Orfeón
Mahonés!.
SRA. OBRADOR D’ARA MAÓ: Autoritats, Sr. President de l’Orfeón Mahonés, senyores,
senyors, amics, amigues. Avui som aquí per atorgar la Medalla d’Or de la ciutat a l’Orfeón
Mahonés, una entitat que en 125 anys d’història té més que merescut aquest
reconeixement tenint en compte tot allò que ha aportat a aquesta ciutat, Maó. I és que
molta de la seva història no s’entendria sense l’aportació d’aquesta entitat; per posar un
exemple, no és casual que el naixement de l’Orfeón i de les Festes de Gràcia coincideixi
en el mateix any. I per què és tan important el paper de l’Orfeón?; jo crec que ha aglutinat
els interessos de la societat maonesa encaminats a la importància de la cultura com a un
bé comú, perquè l’entitat ha entès la cultura no com un bé d’entreteniment, que també fa
aquesta funció moltes vegades, sinó com un valor en sí mateix, com una mostra de la
dignitat de la persona, la cultura com un compromís d’altres valors que ha d’enaltir: la
democràcia, el progressisme, l’amor a la cultura pròpia, el reconeixement d’autors, el gust
per la música, el teatre... En moments molt durs de la història de la ciutat i del país, en
podríem dir, l’Orfeón no ha tingut cap dubte sobre el paper que havia de prendre. Durant
l’època de la república els valors de la cultura enforteixen la dignitat de la persona i la
dignitat social i açò és la democràcia, i durant la dictadura, tot i la davallada evident en la
creació artística i en l’activitat de l’Orfeón, l’entitat va suposar un focus de manteniment en
la cultura, envejable. El lligam amb la cultura pròpia, perseguida pel règim, és una mostra
d’aquest vincle amb els valors que l’han dut a arribar on és.
Amb tot açò està clar que l’ Orfeón ha esdevingut aglutinador de la gent i del poble; ha
tingut, per tant, una funció social i formadora, i aquesta funció és la que l’entitat no ha
perdut i és la que ha de seguir nodrint aquesta ciutat perquè sí, la necessitem. Des d’aquí i
en nom dels meus companys d’Ara Maó vull agrair a l’Orfeón Mahonés l’estaló a la funció
socialitzadora i a la cohesió social d’aquesta ciutat. Moltes gràcies i molta sort.
SRA. REYNÉS DEL PP: Bona nit a tothom. L'atorgament del títol de fill il·lustre i el
lliurament de la medalla d'or de la nostra ciutat són els dos màxims honors que concedeix
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l'Ajuntament de Maó a través del seu Reglament d'honors i distincions i per açò la seva
aprovació ha de ser fruit d'un ampli acord polític i consens social que desterri qualsevol
afany de protagonisme polític o temptació de manipulació partidista i reflecteixi la ratificació
i sentir dels maonesos i maoneses al voltant de la figura de la persona o entitat
homenatjada. El cas que avui ens ocupa estic plenament convençuda que aglutina al
mateix temps que la unanimitat política, el sentir àmpliament majoritari per no dir també
unànime de tota la societat maonesa. Quin maonès o maonesa al llarg de la seva
existència no ha estat vinculat directament o mitjançant la seva família amb l'Orfeón
Maonés?. Quants records d'inoblidables vetllades artístiques, hores infinites d'assaigs en
condicions difícils, celebracions familiars, manteniment de tradicions o impuls de noves
iniciatives artístiques i culturals tenen tots i cadascun dels nostres conciutadans al voltant
d'aquesta centenària entitat. Un Orfeó Maonès que es va fundar fa ara 125 anys, en el
marc de la iniciativa municipal liderada per l'alcalde Sr. Damián Moysi Albertí de celebrar
les festes patronals de Maó amb la festivitat de la Mare de Déu de Gràcia, que mantenia
un profund arrelament i devoció entre la societat maonesa, i que va passar a convertir-se
en patrona de la nostra ciutat i posteriorment alcaldessa honorària perpètua. Aquesta
iniciativa va actuar de catalitzador per aglutinar diferents agrupacions corals i musicals,
que, a Maó, comptaven amb una gran afició, i que, a través del Orfeó Maonès, no només
es va mantenir sinó que es va incrementar donant a la pròpia entitat i, com a
conseqüència, a la nostra ciutat, notoris èxits artístics fins als nostres dies. Molts han estat
els avatars que ha patit l'Orfeó al llarg de la seva història, bona part d'ells com a
conseqüència de les problemàtiques relacionades amb la disponibilitat d'un local social
digne i en condicions, fet aquest feliçment solucionat avui dia amb la magnífica realitat que
representa el local social i el seu teatre ubicat al carrer de Gràcia, gràcies principalment a
l'esforç i coratge dels propis orfeonistes que van assumir amb les seves pròpies garanties
personals finançament del mateix, al costat de les aportacions, com no?, i suport d'entitats
i institucions públiques i privades. No obstant açò, el principal actiu que ha tingut i té
l’Orfeó Maonès és, sens dubte, haver sabut acollir totes les persones amb inquietuds
musicals i artístiques, que han pogut desenvolupar en el seu si, la tan arrelada afició per
la cultura, la música i les arts escèniques de la qual la nostra ciutat gaudeix. Aconseguint
amb això notoris èxits artístics tant a Menorca com fora d’ella però molt principalment
possibilitant la realització personal de tots els orfeonistes, contribuent amb açò, de forma
destacada, a la vertebració social de la nostra ciutat. Per tot açò en aquest reconeixement
a l'Orfeó Maonès, en aquest just i merescut homenatge atorgant-li la Medalla d'Or de la
Ciutat, el Partit Popular vol expressar també el nostre sincer i profund agraïment a tots i
cadascun dels orfeonistes que al llarg d'aquests 125 anys d'història han possibilitat amb la
seva altruista entrega i dedicació que la nostra ciutat sigui gràcies a entitats com l'Orfeón
un referent en l'àmbit cultural i musical del nostre país alhora que expressem el nostre
desig que en el futur pugui seguir desenvolupant la seva activitat social, artística i cultural
comptant amb el suport i reconeixement de tota la societat maonesa i menorquina, i ara
més que mai en aquests temps difícils tal com diu el seu propi himne “para unirnos todos
juntos en abrazo fraternal a través del bello arte, del bello arte musical”. Enhorabona Orfeó
Maonés!.
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Posat el dictamen a votació, resulta aprovat per unanimitat dels 20 membres presents,
dels 21 de la corporació.
No havent-hi més assumptes per tractar, s'aixeca la sessió, a les 19.25 hores del dia
21-11-2015, de la qual s'estén la present acta. De tot açò jo, la secretària interina, don fe.
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