IV UNIVERSITAT INTERNACIONAL D’ESTIU PER
A MAJORS

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

INTRODUCCIÓ1
Del 4 al 10 de setembre de 2011 es va dur a terme la IV edició de la Universitat Internacional
d’Estiu per a Majors. Aquest programa de set dies de durada tingué lloc al campus de la UIB.
L’objectiu del programa és possibilitar la relació i l’intercanvi de coneixements i experiències entre
l’alumnat de programes universitaris per a persones grans de diferents països europeus en un
context universitari a partir d’un contingut educatiu, cultural i social. Un altre objectiu fonamental
és usar l’anglès com a llengua vehicular, i es pretén, alhora, contribuir a la internacionalització de
la UIB.
Una vegada consolidat aquest projecte internacional, i continuant amb el nostre interès de millora,
ens hem marcat nous objectius per tal de donar a conèixer les nostres Illes als alumnes més
grans de 50 anys d’universitats de la Unió Europea, en la vessant més cultural, sempre tenint en
compte els aspectes de divulgació del coneixement, de la recerca i del territori, amb tot el que
això implica en termes d’organització.
Seguint aquesta nova línia d’actuació, es va dedicar aquesta IV edició a «La gastronomia i
cultura de les Illes Balears». Amb aquest programa, es pretenia:
 Promoure el coneixement dels aliments més arrelats a la nostra terra afavorint-ne el
consum, i destacar-ne aquells que han rebut la denominació d’origen (DO) com a
garantia de qualitat i excel·lència.
 Difondre les investigacions i recuperacions de productes autòctons que des de la
UIB es duen a terme.
 Donar a conèixer rutes culturals i turístiques vinculades a la gastronomia,
promocionant aquesta part de la nostra cultura.
Per aconseguir aquests objectius, vàrem posar en funcionament una metodologia didàctica
desenvolupada especialment per als alumnes participants, adults grans, als quals vàrem oferir:
 Visites guiades i excursions
 Lliçons magistrals impartides per investigadors i/o professors universitaris rellevants
 Sessions monogràfiques i tallers impartits per empreses i/o professionals de prestigi
vinculats a la producció i l’elaboració d’aquests productes amb segell de qualitat DO.

1
La idea de crear la Universitat Internacional d’Estiu per a Majors va néixer al voltant del curs acadèmic 2007-2008 amb l’objectiu principal de fer una
passa endavant cap a Europa impulsant l’intercanvi d’experiències universitàries del col·lectiu de gent gran matriculada en programes universitaris.

2

PARTICIPANTS2
En aquesta edició hi han participat un total de 53 persones, que procedien de 13 universitats
diferents, 7 de les quals eren estrangeres. Tots els participants estan matriculats en algun
programa universitari per a gent gran.
La llista d’universitats i alumnes participants es presenta a la taula següent:
UNIVERSITAT

NOMBRE D’ALUMNES

Universitat de Strathclyde (Escòcia)

13

Universitat de Sheffield

3

Universitat de Lancaster

2

Universitat de Londres

1

Universitat de Bremen

1

Universitat Tècnica de Dortmund

10

Universitat de Berg a Wuppertal

1

Universitat d’Uppsala

4

Universitat Autònoma de Madrid

11

Universitat Complutense de Madrid

1

Universitat Carlos III

2

Universitat del País Basc

1

Universitat de la Corunya

1

Universitat de les Illes Balears

2

53
UNIVERSITAT VISITANT

NOMBRE D’ALUMNES

Universitat Masaryk (República Txeca)3

18

La mitjana d’edat dels participants és de 66 anys, el més jove té 52 anys i el més gran 82. Les
dones representen un 69,8% del total dels participants, en canvi els homes representen un
30,2%.
El 62% són persones casades, els vidus representen el 4%, els separats o divorciats representen
el 19% i un 8% són fadrins. Un 8% anota nhs/nc. D’ells, viuen tots sols un 27%, amb la parella, un
35%, i amb la parella i els fills, un 15%. Un 4% dels alumnes enquestats viuen en una residència, i
un 15% han indicat que viuen amb altres familiars.
El 58% dels participants diu que tenia estudis universitaris previs abans d’inscriure’s a programes
universitaris per a gent gran, el 31% tenia estudis secundaris, el 4% no tenia cap estudi previ, el
4% assenyala altres estudis, i un 4%, nhs/nc.
El 65% està jubilat o prejubilat, el 19% encara està en actiu, el 12% han marcat altres com a
situació laboral. Un 4%, nhs/nc.
2
3

La llista completa de participants es recull a l’annex I.
Els 18 participants procedents de la Universitat Masaryk a Brno (República Txeca) fou un grup visitant que, encara que participà a la major part de

les activitats programades, no va realitzar el qüestionari d’avaluació i, per tant, no està representat a les enquestes de satisfacció.
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La informació sobre la Universitat d’Estiu els va arribar a través de diferents vies:
VIA D’INFORMACIÓ

PERCENTATGE

Persona responsable del programa de gent gran de la seva universitat

35%

Correu electrònic des de la UOM de la UIB

35%

Companys del programa de gent gran de la seva universitat

23%

Correu electrònic del Servei de Relacions Internacionals de la UIB

0%

Participació en altres edicions

0%

Associació d’estudiants sèniors de la seva universitat

4%

Pàgina web de la UOM

4%

NHS/NC

0%

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’única activitat programada amb caràcter voluntari va ser la pràctica de tai-txi els matins, en què
hi hagué una mitjana de vint-i-cinc participants diaris. Aquesta activitat ha estat valorada per un
15% dels participants com a molt interessant, per un 23% com a interessant, un 8% la valora com
a regular, un 27% com a poc interessant i un 27% no ha contestat el qüestionari.

A la resta d’activitats hi participaren la totalitat dels inscrits, distribuïts en diferents grups de treball,
en funció de la natura d’aquestes.
Exceptuant les sortides i visites programades, totes les activitats es varen dur a terme als
diferents edificis i instal·lacions del campus universitari (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i
edifici Mateu Orfila i Rotger). Durant aquesta setmana, els participants s’allotjaven en habitacions
individuals a la Residència d’Estudiants de l’edifici Bartomeu Rosselló-Porcel, en règim de pensió
completa. Els alumnes tenien accés gratuït a les instal·lacions esportives i a tots els serveis que la
UIB posa a disposició dels seus alumnes.
Cada dia s’exposava en un tauler informatiu situat a la recepció de la Residència el programa diari
d’activitats amb l’horari d’inici, el lloc de realització i, en el cas de les excursions, l’hora de sortida
de la Residència. El programa estava a disposició dels participants en castellà i anglès, i
igualment a la pàgina web de la UOM, des d’on es podia descarregar. El programa complet es pot
consultar a l’annex II.
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DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
Durant tot el dia els membres de l’organització rebien a la recepció de la Residència els alumnes
inscrits en el programa i els donaven la benvinguda. Els alumnes reberen els identificadors, una
motxilla amb tota la documentació, i els assignaren habitació. Un 15% dels participants va valorar
la recepció com a molt positiva, un 9% com a positiva, un 1% com a regular i un 1% no contestà.

Els alumnes varen rebre la documentació següent:
• Motxilla obsequi de la Fundació General de la UIB (FuGUIB)
• Programa diari de les activitats organitzades
• Plànols de la UIB.
• Plànol de la ciutat de Palma i guia turística en llengua anglesa, aportats per l’Institut
Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Palma
• Dos llibres aportats pel Consell de Mallorca. Un sobre l’origen i elaboració de l’oli a
Mallorca i un altre amb imatges de l’illa titulat I love Mallorca because... (ambdós en
anglès)
• Fullet del Consell de Mallorca Camina per Mallorca, sobre les rutes de pedra seca, i un
altre sobre La serra de Tramuntana
• Gorra obsequi d’El Corte Inglés
• Ventalls aportats per la Caixa de Balears, «Sa Nostra».
El material lliurat fou valorat com a molt positiu per un 38% dels assistents, com a positiu per un
42%, el 12% el valoraren com a regular. Un 8% no contestà.
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Després de sopar es va organitzar una vetllada de presentació, on es féu una dinàmica de grups
en la qual els participants, en 6 grups de 9 persones (els grups els formaven alumnes de diferents
universitats) es presentaven i posaven en comú els aspectes més destacats de les seves ciutats i/
o els seus països de procedència. Posteriorment, un representant de cada grup de treball
presentava a la resta de participants un resum de la feina feta pel seu grup.
Durant aquesta activitat, i aprofitant els grups fets, es proposà als alumnes que participessin en
una gimcana que per a aquesta ocasió elaboraren els voluntaris de l’àrea de dinamització
lingüística del Servei Lingüístic de la UIB. Aquests documents es poden consultar a l’annex III.

DILLUNS 5 DE SETEMBRE
Acte inaugural
Aquest acte va tenir lloc a les 10.30 hores a la Sala Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya.
L’acte va ser presidit per la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, la doctora Montserrat
Casas, i hi assistiren les personalitats següents:
Sra. Margaret Mercadal, directora general de Medi Rural i Marí del Govern de les Illes
Balears.
Sra. Aina Ferriol, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Palma.
Sr. Andreu Ramis, director de l’Obra Social de la Caixa de Balears, «Sa Nostra».
Dra. Carme Orte, directora de la UOM.

Una vegada inaugurada la Universitat d’Estiu, la conferència inaugural va ser a càrrec de la
senyora Margaret Mercadal, amb el títol «Quality brands in the Balearic Islands».
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Al final d’aquesta conferència inaugural va actuar la Coral de l’Associació d’Alumnes i Exalumnes
de la UOM, i a continuació es va oferir als assistents una mostra i degustació de productes
mallorquins cortesia de les següents empreses de l’illa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Embotits Aguiló, SL. La Luna (Sóller)
Fet a Sóller (Sóller)
Galletes Gori (Muro)
Galletes Quely (Inca)
Conserves Rosselló (Llubí)
Dos Perellons (Palma)
Forn La Deliciosa (Palma)
Distribucions Can Xisco. LIMSA (Marratxí)

Els participants la valoraren de la manera següent: un 42% com a molt positiva, un 35% com a
positiva, un 15% com regular. Un 8% no contestà.

Tallers al campus
L’horabaixa es varen desenvolupar dos tallers simultanis de català a l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos del campus universitari: Discovering the Catalan language and culture. L’assignació de
les persones als tallers va ser aleatòria. Aquests tallers es varen valorar de la manera següent:
com a molt positius per un 77% dels assistents, com a positius per un 19%, com a regulars per un
4%.
Al vespre, aprofitant la vetllada en comú, s’organitzà a la terrassa de la Residència d’Estudiants
un taller de ball de bot al qual assistiren tots els alumnes. Aquesta activitat la valoraren com a
molt interessant un 35% dels participants, com a interessant un 38%, com a regular un 15%, per a
un 8% va resultar negativa i un 4% no contestà.
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Vetllades en comú
Atesa la demanda dels participants de gaudir d’espais de relació informals, després dels sopars
es varen organitzar, quasi diàriament, vetllades en comú a la mateixa Residència d’Estudiants.
Per aquest motiu vàrem dotar la terrassa de cadires i llums perquè els alumnes disposessin d’un
espai apte per reunir-se i relacionar-se.
Durant aquestes vetllades alguns grups de participants varen mostrar informació de les seves
universitats i varen fer una petita mostra de dansa i de productes típics dels seus països de
procedència.
Aquestes activitats han estat valorades com a molt positives per un 65% dels assistents, com a
positives per un 31%, i el 4% les valoraren com a regulars.

DIMARTS 6 DE SETEMBRE
Ruta dels vins
Al matí es va fer al campus, a l’edifici Mateu Orfila i Rotger, una conferència monogràfica sobre la
malvasia de Banyalbufar, «Rescuing an old Majorcan Malmsey», impartida pel doctor Hipólito
Medrano, catedràtic del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears
L’activitat va ser valorada com a molt positiva pel 58% dels participants, com a positiva pel 35% i
com a regular per un 8%.
Una vegada finalitzada la conferència, es va organitzar un taller al mateix edifici. El taller duia per
títol «Flavours and Aromas: the influence of variety and processing systems in the aromas and
flavours of wine», i fou impartit pel doctor José Escalona, professor associat del Departament de
Biologia de la Universitat de les Illes Balears. Per a aquest taller s’organitzaren dos grups de
manera aleatòria. Es varen fer tasts de vins mallorquins: un vi blanc, un vi negre jove i un de
criança. L’activitat fou valorada com a molt positiva (73%) o com a positiva (27%).
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Visita nocturna als cellers de Son Vives (Banyalbufar)
A la nit es va fer una visita als cellers de Son Vives a Banyalbufar. Allà s’oferí als alumnes una
explicació de les característiques de cultiu i elaboració del vi típic d’aquest lloc, la malvasia.
També s’oferí un tast dirigit dels vins que aquest celler elabora. Aprofitant l’entorn, els alumnes
gaudiren de l’espectacle de la posta de sol des de la part sud-oest de la serra de Tramuntana.
La visita anà a càrrec del propietari de les vinyes i del celler, el senyor Antoni Darder.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva per un 54% d’alumnes, com a positiva per un 38% i
com a regular per un 4%. Un 4% no contestà.

DIMECRES 8 DE SETEMBRE
Ruta de l’oli
El dimecres va ser una jornada dedicada exclusivament a l’oli. Per aquest motiu al matí el grup va
partir cap a Fornalutx. Allà visitaren l’antiga tafona de Can Xoroi, propietat de l’Ajuntament
d’aquesta localitat i recentment restaurada pel Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca. El mateix Departament de Medi Ambient ens va oferir a Can Xoroi una conferència
sobre la manera com es produïa antigament l’oli a Mallorca i les funcions de cada part d’una
tafona. Aquesta conferència va ser a càrrec de la senyora Aina Serrano, tècnica del Consell, i
traduïda a l’anglès per la senyora Jerònima Florit.
En acabar la visita es va oferir als alumnes una petita picada de productes mallorquins gentilesa
de l’Ajuntament de Fornalutx.
De Fornalutx el grup va partir cap al refugi de muntanya de Son Amer, propietat del Consell de
Mallorca, on va disposar de temps lliure per visitar l’entorn i dinar de pícnic.
Després de dinar, continuaren la ruta de l’oli visitant una tafona moderna i industrial a Inca, Son
Catiu. Aquesta empresa ens va oferir una visita guiada a les instal·lacions, així com un tast dels
diversos tipus d’oli amb DO que produeixen.
Aquest conjunt d’activitats va ser valorat com a molt positiu pel 50% dels participants, com a
positiu pel 38%, com a regular per un 4% i com a negatiu un 8% dels enquestats.
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DIJOUS 8 DE SETEMBRE
Ruta del porc negre
A primera hora del matí els participants varen sortir cap a Manacor per visitar la possessió i granja
Sa Cova Nova, on varen veure un sistema de producció extensiva de porcs negres.
Des de Manacor partiren cap a la fàbrica de Can Manxa a Felanitx, on feren una visita guiada a
les instal·lacions i observaren in situ tot el procés de l’elaboració de la sobrassada. Una vegada
finalitzada la visita, s’oferí una degustació gratuïta de sobrassades i altres productes de fabricació
pròpia.
De tornada al campus s’oferí al restaurant de Son Lledó, i de manera opcional, un dinar de
porcella als alumnes interessats. Tots els alumnes es varen inscriure a aquesta activitat i pagaren
els 12,50 euros que costava.
L’horabaixa a les mateixes instal·lacions del restaurant de Son Lledó es va dur a terme el taller
d’ensaïmades. El senyor Miquel Pujol, del Forn de sa Pelleteria i membre del Consell Regulador
de l’Ensaïmada, mostrà i explicà als alumnes com s’elaboren les ensaïmades. Per a aquesta
activitat va comptar amb l’ajuda d’alumnes voluntaris que pastaren i feren ensaïmades. De les
ensaïmades fetes durant aquest taller es va poder berenar el matí següent a la Residència. El
taller fou valorat de la manera següent: el 27% el trobà molt positiu, el 27%, positiu, el 19%,
regular, el 15%, regular i un 12% no contestà l’enquesta.
Totes les activitats d’aquest dia varen ser organitzades, coordinades i dirigides pel senyor Jaume
Jaume, professor associat del Departament de Biologia de la UIB i membre de l’IBABSA (Institut
de Biologia Animal de les Balears).
La resta de les activitats va ser valorada com a molt positiva pel 50% dels participants, com a
positiva pel 35%, com a regular per un 12% i com a molt negativa per un 4% dels enquestats.
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DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
Visita al mercat de l’Olivar
Al matí, després del tai-txi i el desdejuni a l’hotel, el grup es va dirigir en autobús cap al centre de
Palma. Des de la plaça d’Espanya i a peu es dirigiren cap al mercat de l’Olivar, on els esperaven
cinc alumnes del Programa Universitari de Persones Grans al Campus de la UIB que, de manera
voluntària, ens ajudaren i ens donaren suport per fer la visita guiada. Es varen dividir els alumnes en cinc grups i amb el guia corresponent es visitaren les instal·lacions. Aquests alumnes
col·laboradors havien preparat material informatiu en anglès sobre el mercat, els productes, etc.,
el qual vàrem posar a disposició dels alumnes a la nostra web. Una mostra d’aquest material
s’adjunta a l’annex IV.
Els alumnes col·laboradors implicats en aquesta activitat foren el senyor Luciano Gil, la senyora
Catalina Beltran, la senyora Margarita Holt, la senyora Evelyne León i la senyora Carla Flunch.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva per un 50%, com a positiva per un 23%, com a regular per un 12%, com a negativa per un 8%, i com a molt negativa per un 8%.

Visita a Palma
Una vegada finalitzada la visita al mercat de l’Olivar, l’Agència de Turisme de les Illes Balears
(ATB), dependent de la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears, ens va proporcionar una visita guiada al centre de Palma. L’itinerari oferia una visió general de la Palma monumental, els seus patis, la seva vocació marinera i algunes llegendes de la ciutat.
La visita anà a càrrec de dues guies especialitzades i es va desenvolupar en anglès.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva per un 42%, com a positiva per un 19%, com a regular per un 15%, i com a molt negativa per un 4%. Un 19% no va contestar.
Cloenda i sopar d’acomiadament
A la nit, a la sala d’actes de l’edifici universitari de Son Lledó tingué lloc l’acte de cloenda de la IV
International Summer Senior University. Així, la doctora Nativitat Juaneda, vicerectora d'Internacionalització i Cooperació de la UIB, presidí l’acte i donà els certificats de participació als assistents.
Una vegada conclòs l’acte, s’oferí als assistents un sopar informal d’acomiadament gentilesa d’El
Corte Inglés, consistent en un pa amb oli amb embotits, formatges i productes típics mallorquins.
En finalitzar el sopar es varen lliurar els premis al grup guanyador de la gimcana, els Unicorns,
integrat per la senyora Gudrun Anger, la senyora Isabella Howat, la senyora Alice Morton, la senyora Ana Ponce, la senyora Norma Raynes, la senyora Matilde Rosende, la senyora Conxa
Sastre, la senyora Briguitte Wegge i el senyor John McCafferty. El premi consistia en un lot de
llibres en diferents idiomes donats pel Servei Lingüístic de la UIB.
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També es varen sortejar diversos llibres donats pel Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Palma i diverses camisetes donades per l’àrea de dinamització lingüística de la UIB.
Aquesta activitat fou valorada com a molt positiva per un 58% dels alumnes, com a positiva per
un 15%, com a regular per un 15% i com a negativa per un 4%. Un 8% no contestà.

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
Després del desdejuni a la Residència, els participants abandonaren gradualment les instal·lacions universitàries cap a l’aeroport per tornar als països respectius.
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Blog
Atesa la demanda dels participants de poder intercanviar les fotos realitzades al llarg de la setmana, es va crear un blog amb el programa Picassa amb aquesta finalitat (vegeu l’annex V).
L’adreça web es va penjar al tauler d’anuncis el darrer dia i es va enviar per correu electrònic,
per tal de recordar-los-ho.

Valoracions finals
Una vegada finalitzada aquesta universitat d’estiu, els alumnes participants varen valorar la feina, la dedicació i l’esforç de la direcció, dels coordinadors, becaris ajudants i de la resta del personal de la UOM com a molt positius en un 73% de casos, com a positius en un 23%. Un 4% de
participants no contestà.
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Institucions que han col·laborat en el projecte:
Organització i direcció:
Oficina per a programes universitaris de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Col·laboracions:
El Corte Inglés
Consell de Mallorca
Govern de les Illes Balears
Ajuntament de Palma
«Sa Nostra», Caixa de Balears
Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB)
Empreses col·laboradores:
Embotits Aguiló, SL. La Luna (Sóller)
Fet a Sóller (Sóller)
Galletes Gori (Muro)
Galletes Quely (Inca)
Conserves Rosselló (Llubí)
Dos Perellons (Palma)
Forn La Deliciosa (Palma)
Distribucions Can Xisco. LIMSA (Marratxí)

Equip de la UOM:
Direcció:
Dra. Carme Orte
Coordinació:
Sra. Bàrbara Ordinas
Becaris:
Sra. Pilar Boxberger
Sra. Soledad Martínez
Sra. Magdalena Brondo
Sr. Jesús Fernández
Sr. Toni Preussler

Col·laboradors:
Sr. Liberto Macías
Sra. Carme Mateu
Sra. Lydia Sánchez
Sra. Lluc Marroig
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ANNEXES
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ANNEX I — Llistat de participants
University of Strathclyde
1.
B., Margaret
2.
C., Anne
3.
C., Peter
4.
C., Theresa
5.
H., Isalella
6.
M., John
7.
M., Mairi
8.
M., Margaret
9.
M., Alice
10. P., John
11. R., James
12. R., Mary
13. R., Steve

University of Lancaster
14. C., Gail
15. R., Gillian
University of Sheffield
16. K., Karmel
17. T., Ronald
18. W., Allan
University of London
19. R., Norma
Universität Bremen
20. H., Michael
Technische Universität Dortmund
21. B. Elisabeth
22. F., Renate
23. R., Melanie
24. S., Gudrun
25. S., Maria
26. V., Ise
27. V-K., Axel
28. W., Christina
29. W., Klaus
30. W., Brigitte

Berguische Universität Wuppertal
31. A., Gudrun
Uppsala Universitet
32. B., Lena
33. H., Karin
34. S., Kristina
35. W., Ulla-Britt Astrid
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Universidad Autónoma de Madrid
36. E., María Luisa
37. G-Q., Rodrigo
38. G., Manuel
39. L., José Luís
40. L., Angeles
41. M., Blanca
42. M., Carmen
43. N., Beatriz
44. R., José
45. R., Matilde
46. S., María Concepción
Universidad Complutense de Madrid
47. V., Rosa
Universidad Carlos III
48. M., Carlos
49. P., Ana
Universidad del País Vasco
50. B-A., Carmen
Universidad de A Coruña
51. B., María del Carmen
Universitat de les Illes Balears
52. B., Francisca
53. S., Melchor
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ANNEX II — Programa diari d’activitats

SUNDAY, SEPTEMBER 4th
HOUR

SUNDAY, SEPTEMBER 4th
HOUR

ACTIVITY

CENA

21.30

VELADA EN
COMUN

PLACE

DINNER

Dining
room
(Residence
Hall)

EVENING
MEET
TOGETHER

TV ROOM

PLACE

8.00 pmpm-

20.0020.0021.00

ACTIVITY

COMEDOR
9.00 pm
RESIDENCIA

SALA TV

9.30 pm

FOURTH
INTERNATIONAL
SUMMER
SENIOR
UNIVERSITY

CUARTA
UNIVERSIDAD
INTERNATIONAL
DE VERANO PARA
MAYORES

MONDAY, SEPTEMBER 5th

LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

HOUR

ACTIVITY

PLACE

TAI CHI

Outdoor

TAI CHI

Exteriores
residencia

7.30-8.30 am

7.30-8.30

8.30-10.00
am

BREAKFAST

8.30-10.00

DESAYUNO

Comedor
residencia

10.30-13.30

INAUGURACIÓN OFICIAL
Y CATA DE PRODUCTOS
TÍPICOS MALLORQUINES

Edificio
Guillem Cifre
de Colonya

10.30-1.30
pm

OFFICIAL
INAUGURATION AND
TASTING OF MAJORCAN
PRODUCTS

14.00-15.00

COMIDA

Comedor
residencia

2.00-3.00pm

LUNCH ON CAMPUS

Dining room
(Residence Hall)

Guillem Cifre
de Colonya
Building
Dining room
(Residence Hall)

15.00-17.00

TIEMPO LIBRE Y ACCESO A LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.00-5.00pm

TIME OFF WITH FREE ACCESS TO
SPORTS FACILITIES

17.00

ENCUENTRO en entrada Residencia

5.00pm

MEETING POINT (RESIDENCE HALL)

17.30-19.00

TALLERES

Edificio
Jovellanos

5.30-7.00pm

WORKSHOPS

20.00-21.00

CENA

Comedor
residencia

8.00-9.00pm

DINNER

9.30 pm

EVENING GET-TOGETHER
WORKSHOP: BALL DE
BOT (Typical Majorcan folk
dance)

21.30

VELADA EN COMÚN
TALLER SOBRE BALL DE
BOT (Baile típico
mallorquín)

Terraza
residencia
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Jovellanos
Building
Dining room
(Residence Hall)

Upper Terrace
of the
Residence Hall

TUESDAY, SEPTEMBER 6th
“ROUTE OF WINE”

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE
“RUTA DEL VINO”
HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

7.30-8.30

TAI CHI

Exteriores
residencia

8.30-10.00

DESAYUNO

Comedor
residencia

10.30-11.30

SESIÓN MONOGRÁFICA
SOBRE LA MALVASÍA

Edificio Mateu
Orfila

12.00-13.00
13.00-14.00

TALLERES (2grupos)

Edificio Mateu
Orfila

13.30-15.00

COMIDA

Comedor
residencia

HOUR

ACTIVITY

PLACE

7.30-8.30

TAI CHI

Outdoor

8.30-10.00

BREAKFAST

10.30-11.30

MONOGRAPHIC
SESSION ABOUT
MALMSEY

noon-1.00pm
1.00-2.00 pm

WORKSHOP (2 groups)

1.30-3.00 pm

LUNCH ON CAMPUS

Dining room
(Residence Hall)

Mateu Orfila
Building
Mateu Orfila
Building
Dining room
(Residence Hall)

15.00-18.00

TIMPO LIBRE Y ACCESO A LAS
INSTALACIONES DEPORTIVA

3.00-6.00 pm

TIME OFF WITH FREE ACCESS TO
SPORTS FACILITIES

18.15

ENCUENTRO en entrada Residencia

6.15 pm

MEETING POINT (RESIDENCE HALL)

7.00-9.00 pm

19.00-21.00

VISITA A LA BODEGA DE SON VIVES
(BANYALBUFAR) + CATA DE VINOS+
PUESTA DE SOL

VISIT THE CELLAR OF SON VIVES
(BANYALBUFAL) + WINE TAST+ SUNSET

21.30-22.30

CENA

9.30-10.30
pm

Comedor
residencia

DINNER ON CAMPUS

Dining room
(Residence Hall)

WEDNESDAY, SEPTEMBER 7th
“OIL’S ROUTE”

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
“RUTA DEL ACEITE”

HOUR

ACTIVITY

PLACE
Outdoor

HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

7.00-8.00

TAI CHI

7.00-8.00

TAI CHI

Exteriores
residencia

8.00-9.00

BREAKFAST

8.00-9.00

DESAYUNO

Comedor
residencia

9.10 am

MEETING POINT (RESIDENCE HALL)

9.15-17.00pm

VISIT THE OIL MILLS OF FORNALUTX
AND CAIMARI, LUNCH IN ESCORCA
(Serra de Tramuntana)

9.10
9.15-19.00

ENCUENTRO en la entrada( Residencia)

VISITA DE LAS ALMAZARAS DE
FORNALUTX Y CAIMARI. COMIDA EN
8.00-9.00 pm
ESCORCA (SERRA DE LA TRAMUNTANA)

20.00-21.00

CENA

Comedor
residencia

21.30

VELADA EN COMÚN

Terraza
residencia

9.30 pm
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DINNER ON CAMPUS
EVENING GETTOGETHER

Dining room
(Residence Hall)

Dining room
(Residence Hall)

Upper Terrace of
the Residence
Hall

THURSDAY, SEPTEMBER 8th
“MARIDAGES AND TASTING”

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
“MARIDAGES Y CATA”

HOUR

ACTIVITY

PLACE

Exteriores
residencia

7.00-7.45

TAI CHI

Outdoor

Comedor
residencia

7.30-8.45

BREAKFAST

HORARIO

ACTIVIDAD

LUGAR

7.00-7.45

TAI CHI

7.30-8.45

DESAYUNO

Dining room
(Residence )

8.50 am

MEETING POINT (RESIDENCE HALL)

9.00-14.00

VISITA UNA GRANJA DE CERDOS
NEDROS EN MANACOR Y UNA FÁBRICA
EN FELANITX (degustación de productos)

9.00-2.00pm

VISIT A FREE-RANGE FARM OF BLACK
PIGS IN MANACOR AND A FACTORY IN
FELANITX (TAST OF PRODUCTS)

14.00-16.00

COMIDA
(Opcialmanate: Porcella)

2.00-4.00pm

8.50

ENCUENTRO en entrada Residencia

17.30

Comedor
Residencia

ENCUENTRO (ENTRADA)

5.30 pm

LUNCH ON CAMPUS
(Option: Porsella)

TALLER ENSAIMADA

Comedor de
Son Lledó

6.00-7.30 pm

WORKSHOPS

20.00 – 21.00

CENA

Comedor
Residencia

8.00-9.00 pm

DINNER

VELADA EN COMUN

Terraza
(residencia)

9.30 pm

EVENNING GETTOGUETHER

ACTIVIVIDAD

LUGAR

7.30-8.30

TAI CHI

Exteriores
residencia

8.30-9.45

DESAYUNO

Dining room in
Son Lledó
Dining room
(Residence )

Upper Terrace
(Residence)

FRIDAY, SEPTEMBER 9th

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
HORARIO

(Residence )

MEETING POINT (HALL)

18.00-19.30

21.30

Dining room

Comedor
residencia

HOUR

ACTIVITY

PLACE

7.30-8.30

TAI CHI

Outdoor

8.30-9.45

BREAKFAST

Dining room
(Residence Hall)

9.50 am

MEETING POINT (RESIDENCE HALL)

9.50

ENCUENTRO en entrada Residencia

10.00-1.30pm

GUIDED VISIT TO THE OLIVAR MARKET

10.00-13.30

VISITA GUIADA AL MERCADO DEL
OLIVAR

1.30- 7.30 pm

PICNIC LUNCH AND FREE TIME IN PALMA
(return to Campus individually)

13.30-19.30

COMIDA PICNIC Y TIEMPO LIBRE POR
PALMA (regreso Campus individual)

8.00 pm

MEETING POINT (RESIDENCE HALL)

20.00

ENCUENTRO en entrada Residencia

20.30-21.00

CLAUSURA Y ENTREGA
DE DIPLOMAS

Jardines de
Son Lledó

21.00

CENA DE DESPEDIDA

Jardines de
Son Lledó

GRADUATION CEREMONI
8.30-9.00 pm WITH PRESENTATION OF
DIPLOMAS
9.30 pm
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FAREWELL DINNER

Son Lledó’s
Gardens
Son Lledó’s
Gardens

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE
HORARIO
8.00-9.00

DESAYUNO

10.00

SALIDA DE LOS PARTICIPANTES

SATURDAY, SEPTEMBER 10th
HOUR

8.00-9.00

BREAKFAST

10.00

PARTICIPANTS’ DEPARTURE
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ANNEX III — Gyncama
Gimcana de la UOM Internacional
Amb aquestes activitats podeu conèixer i aprendre un poc la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears, d’una manera entretinguda i autònoma. El material es divideix en 5 blocs: llengua, cultura, productes i territori. Cada bloc té una sèrie de qüestions i una puntuació determinada, fins a un màxim de 500 punts. El grup o els grups que superin els 400 punts rebran un obsequi.
Recordau que allò important no és aconseguir la màxima puntuació sinó passar una bona estona i ampliar els vostres coneixements culturals i socials d’aquesta terra tan singular.
LLENGUA (100 punts)
1. Frases fetes (45 punts)
La màxima autoritat en llengua catalana és l’Institut d’Estudis Catalans, que té un diccionari en paper i un en línia: http://
dlc.iec.cat/.
A les Illes Balears utilitzam moltes frases fetes; una frase feta és una expressió estereotipada d’ús corrent en la llengua, i que gairebé mai no es pot traduir literalment d'una llengua a una altra.
«Tenir bony o bua» és una frase típica catalana. (15 punts)
Què significa bony? ________________________________________________________________
Què significa bua? ________________________________________________________________
Què significa aquesta expressió?
a. Patir d’un o altre defecte.
b. Vacil·lar tot el temps.
c. Pegar cops de manera inconstant sobre una superfície.
Escriu una frase usant l’expressió.
________________________________________________________________
«No fer l’alçada d’un ca assegut» és una expressió molt usada a Mallorca. (15 punts)
Què és un ca? ________________________________________________________________
Quin significat té aquesta frase?
a. Ser poc sociable.
b. Ser molt petit.
c. Fer moltes malifetes.
Escriu una frase usant l’expressió.
________________________________________________________________
«Fer la bona» és una frase d’ús corrent a les Illes Balears. (15 punts)
Quin significat té aquesta frase?
a. No obrar bé.
b. Fer les coses de qualsevol manera.
c. Procurar acontentar algú per treure’n profit.
2. Un concepte, diferents paraules: hi ha objectes o productes que s’anomenen de diferents maneres segons la zona. (36 punts)
Això és un pèsol, a les Illes Balears també s’anomena d’altres maneres segons la zona. Escriviu alguns d’aquests altres noms.
(12 punts)
__________________________________________________

Això és un llombrígol, en català també es diu de diferents maneres segons la zona. Escriviu alguns d’aquests
altres noms. (12 punts)
___________________________________________________

Això és un plat típic de Mallorca, que també es cuina arreu del món. A Espanya s’anomena pisto, a Hongria
lecsó, a Còrsega pebronata, a França ratatouille, a Turquia menemem. Com es diu a
les Illes Balears i a Catalunya? (12 punts)

___________________________________________________
3. Simulació d’una situació lingüística (19 punts)
Aquests dies segurament aniràs a demanar un cafè, una infusió o una altra beguda a un bar. Escriu el diàleg amb el
cambrer en llengua catalana. Recorda que, com a mínim, has de saludar, demanar i acomiadar-te. (6 punts)
Durant la teva estada a Majorca voldràs comprar algun record, per a tu, per als teus amics, per a la teva família …
Transcriu la conversa amb el venedor. Recorda que has desaludar, comprar i acomiadar-te. (6 punts)
Per conèixer l’illa t’hauràs de desplaçar en un mitjà de transport. Transcriu la conversaamb el taxista (7 punts)
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CULTURA (100 punts)
. El salt de la bella dona (40 punts) Explica i ubica al mapa la llegenda del salt de la bella dona.
________________________________________________________________
Mapa dels Països Catalans
2. Territoris de parla catalana (20 punts)
Els territoris de parla catalana, també anomenats Països Catalans, són un conjunt de terres amb una
llengua comuna: el català.
Mapa dels Països Catalans

Què tenen en comú la majoria de les banderes dels Països Catalans? Per
explicar-ho es conta una llegenda sobre Guifré el Pelós, explicau-la.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
. Moros i cristians (15 punts)
Les de moros i cristians són unes festes celebrades per recordar les batalles entre musulmans, tant moriscos revoltats a València com pirates a Mallorca i cristians [durant la reconquesta (període en què els regnes cristians conqueriren territoris als musulmans cap al sud de la península Ibèrica, 722-1492), i a Mallorca algunes revoltes posteriors]. La festa consisteix en la representació de la batalla entre els dos bàndols, que recreen la història disfressats i reproduint allò que passà segles enrere.
A quines localitats se celebra aquesta festa? Tria l’opció correcta.
a. A Mallorca, Menorca, Formentera i a Sant Antoni a Eivissa.
b. En més de dues-centes localitats valencianes i a Sóller i Pollença a Mallorca.
c. En més de cent localitats de Catalunya i a Santa Margalida i Muro a Mallorca.
. Una de llegendes (15 punts)
Als Països Catalans hi ha una llegenda que diu que un sant cavaller va matar un drac per salvar una princesa, i de la sang de
l’animal, en va nèixer un roser. La celebració coincideix amb el dia internacional del llibre, això ha fet que la tradició sigui
regalar un llibre i una rosa. Aquest personatge és el patró de Catalunya. Qui és aquest cavaller?
a. Sant Sebastià
b. Sant Antoni
c. Sant Jordi
. Música (10 punts)
De qui és aquest fragment de cançó? Un consell: utilitzau Internet.
“Vull cantar a l'amor. Al primer. Al darrer.
Al que et fa patir. Al que vius un dia.
Vull plorar amb aquells que es troben tots sols,
sense cap amor van passant pel món.
Vull alçar la veu, per cantar als homes
que han nascut dempeus,
que viuen dempeus,
i que dempeus moren.
Vull i vull i vull cantar.
Avui que encara tinc veu.
Qui sap si podré demà.”
a. Maria del Mar Bonet
b. Joan Manuel Serrat
c. Manel
d. Antònia Font
PRODUCTES (100 punts)
1. Begudes (15 punts)
Anomena 4 begudes típiques de les Illes Balears i concreta de quina illa són.
________________________________________________________________
2. Aliments (10 punts)
Quin d’aquests aliments no prové del porc?
a. Camaiot
b. Sobrassada
c. Formatge
d. Botifarró
3. Denominacions d’origen (20 punts)
Quines denominacions d’origen protegides hi ha a l’illa de Mallorca?
________________________________________________________________
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4. Ensaïmada (25 punts)
Quins són els ingredients de l’ensaïmada?
________________________________________________________________

5. Arbres (30 punts)
Aquest és el primer arbre a florir i donar color a la primavera i és originari de l’Orient Mitjà i molt
cultivat a
la regió mediterrània, sobretot a Mallorca. Però el fruit, es cull a final d’estiu, aquest fruit és la llavor,
comestible,
que, coberta d’una pell de color torrat, es troba a l’interior de la clofolla dura.
Quin és el nom de l’arbre i del seu fruit? (9 punts)
________________________________________________________________
Quin pastís típic de Mallorca s’elabora amb aquest fruit? Us donarem una pista, el nom del pastís és pres del francès. (9
punts)
________________________________________________________________
Portau 4 fulles d’aquest arbre. (12 punts). Per a aquesta activitat us pot ajudar el Diccionari de la llengua catalana
multilingüe: <www.multilingue.cat>.
TERRITORI (100 punts)
1. Illes Balears (25 punts)
Les illes Balears són un arxipèlag de la Mediterrània occidental, format per quatre grans illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera). Vosaltres sou a Mallorca, però ens sabríeu dir alguns trets característics de les Pitiüses (Eivissa i Formentera) i de Menorca, com, festes, monuments o productes?
________________________________________________________________
2. Les platges (25 punts)
Posau al mapa el nom de 5 platges de les Illes Balears que no tinguin arena. Per
a aquesta activitat us pot ajudar la pàgina web <www.platgesdebalears.com>.
3. Muntanyes (25 punts)
Posau al mapa 5 puigs de les Illes Balears

4. Llocs de repòs espiritual (25 punts)
Ubicau al mapa dels Països Catalans els següents llocs de repòs espiritual: Montserrat, Lluc, santuari de la Cova Santa, Núria.

24

UOM (100 punts)
1. UOM (25 punts)
a. Quin és el significat de les sigles UOM?
_____________________________________________________________
b. A quina institució pertany la UOM?
_____________________________________________________________
c. Qui és la directora de la UOM?
_____________________________________________________________
2. Mallorca (25 punts)
a. Quines illes formen l’arxipèlag Balear?
_____________________________________________________________
b. Quins programes universitaris per a la gent gran es duen a terme a loilla de Mallorca?
____________________________________________________________
c. Quants anys dura el diploma sènior?
_____________________________________________________________
d. Quins dos diplomes d’especialització s’impartiran el curs 2011-12?
_____________________________________________________________
e. Quins pobles de Mallorca varen participar a la darrera edició de la UOM?
_____________________________________________________________
f. Quina edició de la International Summer Senior University és aquesta? __________________________
3. Menorca (25 punts)
a.
Quants i quins pobles participen al programa de la UOM a Menorca?
_____________________________________________________________
b. Localitza els pobles al mapa.
c. Quina durada té cadascun dels programes?
_____________________________________________________________
4. Eivissa i Formentera (25 punts)
d. Quants programes hi ha i quins municipis participen a la UOM a Eivissa?
_____________________________________________________________
e. Localitza els pobles al mapa.
f. Indica com a mínim 3 assignatures que els alumnes d’Eivissa han fet durant el curs passat.
_____________________________________________________________
g. A quin municipi es duu a terme el programa de la UOM a Formentera?
_____________________________________________________________
h. Localitza’l al mapa.
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ANNEX IV — Mercat de l’Olivar

FRUIT AND VEGETABLES
The Mediterranean Diet, a diet rich in VEGETABLES AND FRUIT, seafood and olive oil, has long been associated with
reduced cancer mortality. Our autumn vegetable list is rich in fruit and vegetables that are eaten in high quantities in this diet.
Zucchini, red and green pepper, eggplant, fennel, tomato, onions, garlic are the basics of many mediterranean meals. For example, in Majorca:
“tumbet” with fried sliced potatoes, eggplants, red peppers and garlic, covered with a fresh tomatoes sauce.
“trampó”, a kind of salad with cubed tomatoes, white onions, green peppers, and olives, stuffed zucchinis or eggplants
(with meat or seafood).
List of fruit

List of vegetables and leguminous
español
acelga
berenjena
apio
alcachofa
calabaza
calabacin
cebolla
coliflor
judía verde
lechuga
pepino
pimiento

catalan
bleda
albergínia
api
carxofa
carabassa
carabassó
ceba
colflori
mongeta
lletuga
cogombre
pebre

ingles
chard
eggplant
celery
artichoke
pumpkin
gourd, zucchini
onion
cauliflower
green bean
lettuce
cucumber
pepper, capsicum

puerro
remolacha
setas
patatas
tomate
zanahoria
lentejas
judías
garbanzos
guisantes

porro
remolatxa
bolets
patata
tomatiga
pastenaga
lentilles
mongetes
ciurrons
Pesols

leek
beetroot
mushrooms
patatoe
tomato
carrot
lentils
beans
chickpeas
peas

aguacate
ciruela
higo
higo chumbo
kiwi
limón
manzana
melocotón
melón
granada
membrillo
naranja
pera
piña
plátano
pomelo
uva
dátil

Panceta
Lomo
Solomillo
Pollo
Conejo
Codornices
Chuletas

catalan
Pilotes
Callos
Carn capolada
croquetes
Vedella
Xot
Entrecot

Xua
Llom
Filet
Pollastre
Conill
Guatlleres
Costelles

llimona
poma
melicotó
meló
magrana
codony
toronja
pera
pinya
plàtan
toronja
raim
dàtil

List of aromatic herbs

MEAT AND COLDMEATS
español
Albóndigas
Callos
Carne picada
Croquetas
Ternera
Cordero
Entrecot

avocado
plum
fig
prickly pear
kiwi fruit
lemon
apple
peach
melon
pomegranate
quince
orange
pear
pineapple
banana
grapefruit
grape
date

pruna
figa
figa de moro

ingles
tiny meatballs
tripe
minced meat
croquettes
beef
Lamb
steak
salted and dried
bacon ( not smoked)
loin
sirloin
country chicken
rabbit
quails
chops

albahaca
mejorana.
oregano
laurel
perejil
tomillo

alfabeguera
moraduix

basil
marjoram

llorer
julivert
farigola

laurel
parsley
thyme

estragon

estragó

tarragon

SALTING FOOD
español
Bacalao
Pulpo
Boquerones en
vinagre
Arenques secos
Mojama
Aceitunas
Alcaparras
Pepinillos
Hinojo Marino
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catalan
Bacallà
Pop
Boquerons envinagrats
Arangades
Mojama
Olives
Tàperes
Cogombres
Fonoll Marí

ingles
Dried and salted
cod
Octopus
Anchovies in
vinager
Dried herrines
Dried tuna
Olives
Capers
Gherkins
Fennel green

COLDMEAT
español

catalan

Camayot
Butifarrones

Camaiot
Botifarrons

Butifarra

Botifarra
Llonganissa
sobrassada

Longaniza y
Sobrasada

I

ingles
Majorca Sausage made with selected pork meat, chopped and seasoned with
spices.It comes cooked and stuffed into the skin of the pig, preciously cut and
sewn by hand, giving an oval form.
Made with pork offals blood and spices
Made with minces pork and seasoned with spices and salt. A sausage treated
by heat. It has no blood and no artificial additives. The result is a Mediterranean taste, sweet and spicy
Uncooked cured saussage made from selected pork meat, seasoned with salt,
paprika and Black pepper. It is stuffed into casings and has a slow maturation. Cases in different kind of tripes.

FISH & SHELLFISH
español
Mero
Aligote
Gallo
Lisa
Merluza
Salmonete
Dorada
Rape
Raya
Lampuga
Escorpena
Pez espada
Papagayo
Gamba
Langostino
Langosta/
Bogavante
Cangrejo
Calamar
Almeja

catalan
Anfós
Besuc
Gall
Llissa
Lluç
Moll
Orada
Rap
Rajada
Llampuga
Cap Roig
Emperador
Raor
Gamba
Llagostí
Llagosta
Cranc
Calamar
Clovissa

ingles
Grouper
Red Bream
John Dory
Mullet
Hake
Red Mullet
Dorada
Monk fish
Ray, Skate
Dorado
Scorpion fish
Sword fish
Parrot fish
Prawns
Prawns

SPICES

Lobster
Crab
Squid
clam

Español
Ajo
Azafrán
Albahaca
Anís
Canela
Clavo
Cayena
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Cilantro
Curry
Eneldo
Hierbabuena
Hinojo
Jengibre
Laurel
Nuez moscada
Orégano
Perejil
Pimentón dulce
Pimentón picante
Pimienta
Romero
Sésamo
Tomillo
Vainilla

Catalán
All
Safrà
Alfabagera
Anís
Canyella
Clau
Caiena
Coriandre
Curry
Anet
Herbasana
Fonoll
Gingerbra
Llorer
Nou moscada
Orenga
Julivert
Pebre dolç
Pebre coent
Pebre
Romaní
Sèsam
Farigola
Vainilla

Inglés
Garlic
Saffron
Basil
Anniseed
Cinnamon
Clover
Chilli
Coriander
Curry
Dill
Mint
Fennel
Ginger
Bay leaf
Mutmeg
Oregano
Parsley
Paprika
Hot paprika
Pepper
Rosemary
Sesame
Thyme
Vanilla

ANNEX V — L’esdeveniment a la WEB
La web a la UOM

La web a la UIB
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Els blogs
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ANNEX VI — Resum de premsa
Diario de Mallorca
05/09/2011
Diario de Mallorca
06/09/2011

Diari de Balears
06/09/2011

30

Ultima Hora
06/09/2011
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