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Aprendre no té edat
La Universitat Oberta per a Majors és un projecte dinàmic i viu que la 
Universitat de les Illes Balears va posar en marxa amb l’objectiu de dur a 
terme un projecte educatiu per a la gent gran, emmarcat en el paradigma 
de l’aprenentatge al llarg de tota la vida. Un projecte no només per millo-
rar els coneixements d’aquest sector de població, sinó també la seva 
qualitat de vida.
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24 de juny
Menjar sa per dormir bé,
a càrrec del doctor Antoni Gamundí.

23 de setembre
Les festes antigues, tradicions i llegenda,
a càrrec del doctor Gabriel Janer Manila.

21 d’octubre
Conèixer més les Pitiüses,
a càrrec del senyor Josep Antoni Prats.

Universitat Oberta per a Majors
(UOM) a Formentera

Cicle de conferències 2016

Llocs

Sant Francesc de Formentera:
el 27 de maig, el 9 de setembre i el 7 d’octubre.
Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc.
C/ de sa Senieta, s/n.

Sant Ferran de ses Roques:
el 24 de juny, el 23 de setembre, el 21 de octubre
i la cloenda del 28 d’octubre.
Centre Social dels Majors de Sant Ferran.
C/ de València, s/n.

El Pilar de la Mola:
el 10 de juny.
Casa des Poble.
Avinguda de la Mola, s/n.

Horari: de 17 a 18.30 hores.

Sant Francesc de Formentera

Sant Ferran de ses Roques

El Pilar de la Mola

27 de maig
Inauguració del cicle, a les 17 hores
(Sant Francesc).

27 de maig
Descobrir el folklore d'Eivissa i Formentera: el ball pagès,
a càrrec del senyor Josep Maria Cardona.

9 de setembre
Arqueologia de cases pageses,
a càrrec del doctor Antoni Ferrer Abárzuza.

7 d’octubre
Les rondalles d'Eivissa i Formentera a través dels seus recopiladors,
a càrrec del senyor Joan-Albert Ribas.

10 de juny
Primers auxilis,
a càrrec de la senyora Núria Garcia.

28 d’octubre
Cloenda del cicle, a les 17 hores

(Sant Ferran)


