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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.
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Programa impulsat per la Universitat de les Illes Balears amb
la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i El Corte Inglés
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Es  Castell

LA UOM ALS POBLES DE MENORCA
Any acadèmic 2017-18

La UOM als Pobles de Menorca 2018
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.

16 d’abril: Les joguines de la nostra vida: recorregut històric per les joguines,
a càrrec del senyor Tomeu Febrer.
23 d’abril: Els avenços tecnològics van acompanyats d’avenços ètics?,
a càrrec del doctor Pere J. Alzina.
30 d’abril: El segle XVIII: la Menorca de les dominacions estrangeres,
a càrrec del doctor Marc Pallicer.
7 de maig: Evolució de les tecnologies. Les apps i els seus usos,
a càrrec de la senyora Sole Rodríguez.
14 de maig: Lògica del desig: dimensions filosòfiques i socials,
a càrrec del doctor Jaume Mascaró.

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

19 d’abril: El segle XVIII: la Menorca de les dominacions estrangeres,
a càrrec del doctor Marc Pallicer.
26 d’abril: Les joguines de la nostra vida: recorregut històric per les joguines,
a càrrec del senyor Tomeu Febrer.
3 de maig: El paper de la dona al llarg de la història,
a càrrec del senyor Martí Carbonell.
10 de maig: Lògica del desig: dimensions filosòfiques i socials, 
a càrrec del doctor Jaume Mascaró.
17 de maig: Les relacions interpersonals i la convivència,
a càrrec del senyor Joan Coll.

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

18 d’abril: Migracions i refugi,
a càrrec del Fons Menorquí de Cooperació.
25 d’abril: Les relacions interpersonals i la convivència,
a càrrec del senyor Joan Coll.
2 de maig: Les joguines de la nostra vida: recorregut històric per les joguines,
a càrrec del senyor Tomeu Febrer.
9 de maig: El segle XVIII: la Menorca de les dominacions estrangeres,
a càrrec del doctor Marc Pallicer.
16 de maig: Evolució de les tecnologies. Les apps i els seus usos,
a càrrec de la senyora Sole Rodríguez.

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

19 d’abril: Caravaggio: vida entre llum i tenebra,
a càrrec del senyor Carlos Mascaró.
26 d’abril: Els avenços tecnològics van acompanyats d’avenços ètics?,
a càrrec del doctor Pere J. Alzina.
3 de maig: Les relacions interpersonals i la convivència,
a càrrec del senyor Joan Coll.
10 de maig: El paper de la dona al llarg de la història,
a càrrec del senyor Martí Carbonell.
17 de maig: El segle XVIII: la Menorca de les dominacions estrangeres,
a càrrec del doctor Marc Pallicer.

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

19 d’abril:  Les joguines de la nostra vida: recorregut històric per les joguines,
a càrrec del senyor Tomeu Febrer.
26 d’abril: El paper de la dona al llarg de la història, 
a càrrec del senyor Martí Carbonell.
3 de maig: Una mostra fantàstica de fotografies,
a càrrec del senyor Antoni Cladera.
10 de maig: Migracions i refugi,
a càrrec del Fons Menorquí de Cooperació.
17 de maig: Els avenços tecnològics van acompanyats d’avenços ètics?,
a càrrec del doctor Pere J. Alzina.

Dia i hora: els dijous a les 20 hores
Llocs: Biblioteca Pública. C/ St. Cristòfol, 9, els dies 19 i 26 d’abril.
Saló Verd. C/ Major, 96. Els dies 3, 10 i 17 de maig.
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)


