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Programa de cinc conferències, de temes diversos, que es durà a terme en cinc municipis 
de l’illa de Menorca: es Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran.

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’aprenen-
tatge al llarg de tota la vida. Un projecte no només per millorar els coneixements 
d’aquest sector de població, sinó també la seva qualitat de vida.



Es  Castell

LA UOM ALS POBLES DE MENORCA
Any acadèmic 2016-17

La UOM als Pobles de Menorca 2017
Programa de cinc conferències, de temes diversos, que es durà a terme en cinc municipis 
de l’illa de Menorca: es Castell, Sant Lluís, es Mercadal, Ferreries i es Migjorn Gran.

24 d’abril: Vida, obra i pràctiques sobre l’obra de Vermeer, 
a càrrec del senyor Carlos Mascaró.
8 de maig: Menorca en perspectiva: visió econòmica i social, 
a càrrec del doctor Alfons Méndez.
15 de maig: Percepció històrica de la tolerància, 
a càrrec del doctor Jaume Mascaró.
22 de maig: Pedretes de marès, patrimoni amagat. L’exemple de Líthica, 
a càrrec de la senyora Anna Bagur.
29 de maig: Conservació del patrimoni cultural. La necessitat de la salvaguarda del 
patrimoni etnològic i cultural, a càrrec del senyor Martí Carbonell.

Dia i hora: els dilluns a les 19 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. Plaça Esplanada, 5

Informació: Àrea de cultura. Plaça Esplanada, 13, telèfon: 971 35 15 22

Programació

Sant Lluís

4 de maig: Menorca en perspectiva: visió econòmica i social,
a càrrec del doctor Alfons Méndez.
11 de maig: Percepció històrica de la tolerància, 
a càrrec del doctor Jaume Mascaró.
18 de maig: Territori i paisatge: pressió humana a l’entorn, 
a càrrec del doctor Félix de Pablo.
25 de maig: Conservació del patrimoni cultural. La necessitat de la salvaguarda del 
patrimoni etnològic i cultural, a càrrec del senyor Martí Carbonell.
1 de juny: Conservació i gestió del patrimoni natural. Els factors ambientals en el context 
global i local: aigua, residus i energia, a càrrec del senyor Jesús Cardona.

Dia i hora: els dijous a les 19 hores
Lloc: Sala Polivalent Albert Camus (sala 2). C/ Sant Lluís, 58

Informació: Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l'Ajuntament de Sant Lluís (de 8.30 a 14.30 
hores) i Biblioteca Pública (els dissabtes de 9 a 13 hores), telèfon: 971 15 09 50, ext. 383

Es  Mercadal

26 d’abril: Pedretes de marès, patrimoni amagat. L’exemple de Líthica,
a càrrec de la senyora Anna Bagur.
3 de maig: La dieta per refredar el planeta, a càrrec del senyor Anton Soler.
10 de maig: Territori i paisatge: pressió humana a l’entorn,
a càrrec del doctor Félix de Pablo.
17 de maig: Odi i creences, a càrrec del doctor Jaume Mascaró.
24 de maig: Percepció històrica de la tolerància,
a càrrec del doctor Jaume Mascaró.

Dia i hora: els dimecres a les 19 hores
Lloc: Esplai des Mercadal. Plaça Pare Camps

Informació: Ajuntament des Mercadal, telèfon: 971 37 50 02, ext. 13

Ferreries

27 d’abril: Menorca en perspectiva: visió econòmica i social,
a càrrec del doctor Alfons Méndez.
4 de maig: Conservació del patrimoni cultural. La necessitat de la salvaguarda del 
patrimoni etnològic i cultural, a càrrec del senyor Martí Carbonell.
11 de maig: Conservació i gestió del patrimoni natural. Els factors ambientals en el 
context global i local: aigua, residus i energia, a càrrec del senyor Jesús Cardona.
18 de maig: Percepció històrica de la tolerància, a càrrec del doctor Jaume Mascaró.
25 de maig: Vida, obra i pràctiques sobre l’obra de Vermeer, a càrrec del senyor Carlos 
Mascaró.

Dia i hora: els dijous a les 19 hores
Lloc: Centre Sociocultural de Ferreries. C/ Beat Pare Huguet, 48, 1r (espai adaptat)

Informació: Ajuntament de Ferreries, telèfon: 971 37 30 03

Es Migjorn Gran

27 d’abril: La dieta per refredar el planeta, a càrrec del senyor Anton Soler.
4 de maig: Territori i paisatge: pressió humana a l’entorn,
a càrrec del doctor Félix de Pablo.
11 de maig: Conservació del patrimoni cultural. La necessitat de la salvaguarda del 
patrimoni etnològic i cultural, a càrrec del senyor Martí Carbonell.
18 de maig: Pedretes de marès, patrimoni amagat. L’exemple de Líthica,
a càrrec de la senyora Anna Bagur.
25 de maig: Percepció històrica de la tolerància, a càrrec del doctor Jaume Mascaró.

Dia i hora: els dijous a les 20.15 hores
Lloc: Biblioteca Pública. C/ St. Cristòfol, 9

Informació: Ajuntament des Migjorn Gran, telèfon: 971 37 01 10 (de 10 a 13 hores) i 
Biblioteca Pública, telèfon: 971 37 03 81 (de 16 a 20 hores)


