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Cicle de conferències 2019

Aprendre no té edat

Llocs

1 de febrer de 2019. Inauguració del cicle, a les 17 hores (Sant Francesc)

1 de febrer (Sant Francesc)
Recerca i construcció de la nostra història local. Un plantejament pràctic,
a càrrec de la senyora Lina Sansano.

15 de febrer (Sant Ferran)
Voluntats anticipades (testament vital) i com es pot fer a Formentera,
a càrrec de la doctora Isabel Borràs.

15 de març (Sant Francesc)
Trobadors medievals. Per què devem tant a la tradició trobadoresca?,
a càrrec de la doctora Maria Elena Roig.

29 de març (Sant Ferran)
Aliments funcionals: com podem millorar la nostra salut?,
a càrrec del doctor Joan Ribot.

12 d’abril (la Mola)
Cuidar-se per viure els anys amb salut,
a càrrec de la senyora Lina Ribas.

3 de maig (Sant Ferran)
Millorem la nostra memòria,
a càrrec de la senyora Victòria González.

17 de maig (Sant Francesc)
Els líquens com a eina per interpretar els canvis mediambientals: comunitats i espècies 
clau a l'illa d'Eivissa, a càrrec de la doctora Teresa Marí.

24 de maig  (Sant Ferran).
Cloenda del cicle, a les 17 hores 

Serps a les Pitiüses. Conseqüències de les introduccions biològiques,
a càrrec de la doctora Antònia Maria Cirer.

Sant Francesc de Formentera
Club de Jubilats i Pensionistes de Sant Francesc. Carrer de sa Senieta, s/n.

Sant Ferran de ses Roques
Centre Social dels Majors de Sant Ferran. Carrer de València, s/n.

El Pilar de la Mola
Casa del Poble. Avinguda de la Mola, s/n.

Horari: de 17 a 18.30 hores


