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SEU UNIVERSITÀRIA D’EIVISSA I FORMENTERA
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
C/ del Calvari, 1, Eivissa
Tel.: 971 39 80 20



Bloc 1: SALUT I ALIMENTACIÓ (6 hores)
Cuidar-se per viure els anys amb salut, a càrrec de la senyora Lina Ribas
Aliments funcionals: com podem millorar la nostra salut?, a càrrec de la doctora Mariona Palou
Quins són els tuppers més recomanables per conservar-hi i encalentir-hi aliments?,
a càrrec del doctor Manel Miró
Bloc 2: ECONOMIA I HISENDA (4 hores)
Les circumstàncies personals i familiars en els sistema impositiu espanyol, a càrrec del senyor 
Vicente Arbona
Ingressos i despeses públics, a càrrec del senyor Enrique Gallardo
Bloc 3: HISTÒRIA I LITERATURA DE LES PITIÜSES (20 hores)
Recerca i construcció de la nostra història local. Un plantejament pràctic, a càrrec de la senyora 
Lina Sansano
Geolocalitzam les nostres petites grans històries, a càrrec de la doctora Gemma Tur
Eivissa i Formentera: un projecte intercultural equitatiu, a càrrec del senyor Isidor Marí
Les croades. La croada pisanocatalana. Eivissa 1114, a càrrec del doctor Antoni Ferrer Abárzuza
Noves veus poètiques a les Pitiüses, a càrrec del doctor Marià Torres
Antropologia social: Rituals de pas a Eivissa, néixer i casar-se, a càrrec del doctor Marià Torres
Art a Santa Eulària del Riu des de Barrau (passeig i visita a la Sala Barrau de Santa Eulària),
a càrrec de la doctora Nina Ferrer
Tres escriptors eivissencs dels anys cinquanta, a càrrec del senyor Felip Cirer
Bloc 4: TERRITORI, SOSTENIBILITAT I ENTORN NATURAL A LES PITIÜSES (12 hores)
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
Noves plantacions d'ametller a Corona, entre un paisatge mort i una activitat viva?, a càrrec del 
senyor Josep Lluís Joan
La gestió dels residus a Eivissa, a càrrec de la senyora Montserrat Ruiz
Conèixer més Eivissa: la població, a càrrec del senyor Josep Antoni Prats
Serps a les Pitiüses. Conseqüències de les introduccions biològiques, a càrrec de la doctora Antònia 
Maria Cirer
Bloc 5: CIÈNCIA I CULTURA UNIVERSAL (18 hores)
Elles*. Artistes i intel·lectuals de la primera meitat del segle XX, a càrrec de la senyora Carolina Riera
Trobadors medievals. Per què devem tant a la tradició trobadoresca?, a càrrec de la doctora
Maria Elena Roig
La cooperació al desenvolupament com a instrument de control dels moviments migratoris 
internacionals, a càrrec de la doctora Immaculada Saranova
El número auri i la proporció d'or, a càrrec del senyor Pedro J. Guasch
La música a la meva vida, a càrrec del senyor Iván Doménech
El cervell electrònic: què és la intel·ligència artificial i com està canviant les nostres vides, a càrrec 
del doctor Joan Huguet

La Universitat Oberta per a Majors a Eivissa s’emmarca en un programa 
acadèmic de seixanta hores, que es desenvolupa a la Seu universitària d’Eivissa i 
Formentera, i un programa acadèmic de quinze hores i un cicle de conferències, 
que es desenvolupen en quatre municipis que inclouen set nuclis de població de 
l’illa d’Eivissa.

uom.uib.cat

El dia 15 d’octubre a les 17 hores, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera (Eivissa), la 
doctora Maria Ballester, professora del Departament de Dret Públic de la UIB, pronunciarà la 
lliçó inaugural, que versarà sobre «La crisi dels quaranta de la Constitució espanyola: la difícil 
maduresa del règim democràtic».

Inauguració del curs acadèmic

Horari del curs: Els dimarts 16.30 a 18.30 hores i els dijous de 17 a 19 hores.
Lloc: Seu universitària Eivissa i Formentera, c/ del Calvari, 1, Eivissa

Llocs i horari del curs

Programa als pobles

(Inici del programa el mes de maig de 2019)
Sant Antoni de Portmany, tel.: 971 34 01 11
Santa Eulària des Riu, tel.: 971 33 28 00
Sant Josep de sa Talaia, tel.: 971 80 15 98
Sant Joan de Labritja, tel.: 971 33 32 18

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un programa de desenvolupament 
cultural i social de la Universitat de les Illes Balears dirigit a promoure el coneixement 
i la cultura, per millorar la qualitat de vida de la gent gran.
Aquest és un curs especial per a la UOM d’Eivissa: celebram els 20 anys. Un fet que 
ens ha d’omplir d’orgull perquè, gràcies a l’entusiasme i la fidelitat del nostre alumnat, 
la UIB compleix amb el seu compromís amb la societat d’Eivissa, promocionant un 
envelliment actiu i contribuint al procés d’adaptació contínua de la gent gran als 
ràpids canvis que caracteritzen la nostra societat.

Dra. Joana Maria Seguí
Vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries

Dr. Antoni Gamundí
Director de la UOM

Programa (60 hores)

Aprenentatge i identitat en xarxa (16 hores). Taller adreçat a persones amb habilitats mínimes 
per al maneig de l’ordinador i Internet i que tenen interès en el desenvolupament d’habilitats 
digitals per a l’aprenentatge i la creació de la identitat personal en xarxa.
Data: els dimarts de febrer i març de 16.30 a 18.30 hores 

Aprendre aquí i ara: com pots treure profit del teu mòbil? (14 hores). Taller adreçat a persones 
interessades en el desenvolupament d’habilitats digitals bàsiques per a l’ús del seu telèfon 
intel•ligent i utilització correcta de les apps.
Data: els dimarts d’abril i maig de 16.30 a 18.30 hores

Tallers TIC

Tenir 50 anys o més.
Tenir cursats estudis primaris.

Requisits:

Per què SÍ que som feminista? Reflexions sobre el que és i el que no és el feminisme, a càrrec 
de la doctora Victòria A. Ferrer
La recerca dels nostres investigadors en formació, a càrrec de tres estudiants de doctorat, 
Natalia Calviño (UAM), Alberto Sánchez (UIB) i Nieves Tobaruela (UB)


