III UNIVERSITAT INTERNACIONAL
D’ESTIU PER A MAJORS

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

INTRODUCCIÓ
La International Senior Summer University va néixer dins el context de
la celebració del X aniversari de la Universitat Oberta per a Majors
(UOM), amb l’objectiu de donar un nou impuls al projecte universitari
i d’afavorir l’intercanvi de l’experiència universitària de la gent gran
procedent de diferents universitats europees.
Atès l’èxit de les anteriors edicions, es va dedicar aquesta III
Universitat d’Estiu al Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de les Illes
Balears. Amb aquest programa, es pretenia donar a conèixer la cultura
i els valors de les nostres illes a traves de les restes prehistòriques que
s’hi troben, úniques a la Mediterrània.
Gràcies al suport constant, no només de la Universitat de les Illes
Balears, sinó també d’institucions públiques com la Conselleria de
Turisme del Govern de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa, juntament
amb el nostre esperit d’innovació i millora, proposàrem un programa
conjunt entre les illes de Mallorca i Eivissa. L’esdeveniment es va dur
a terme a ambdues illes entre el 5 i el 12 de setembre de 2010.
PARTICIPANTS
Hi han participat un total de 73 persones, que procedien de 19
universitats diferents, 5 d’elles estrangeres. Totes pertanyen a
programes universitaris per a majors.
El llistat d’universitats i alumnes participants es representa en la taula
següent:
Universitat

Nombre d’alumnes

Universitat Autònoma de Madrid

7

Universitat Carlos III de Madrid

13

Universitat d’Alcalá de Henares

3

Universitat Complutense de Madrid

8

Universitat de València

1

Universitat Autònoma de Barcelona

2

Universitat Central de Barcelona

1

Universitat de Màlaga

1

Universitat d’Alacant

2

Universitat de Vigo

1

Universitat del País Basc

1

Universitat de Sevilla

1

Universitat de La Rioja

1

Universitat de les Illes Balears

7

Universitat de Londres

1

Universitat de Sheffield

2

Universitat de Strathclyde

9

Universitat de Dortmund

8

Universitat de Lancaster

4
73
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La mitjana d’edat dels participants és de 66,06 anys, el més jove té
51 anys i el més gran 89. Les dones representaren un 71,1% del total
dels participants.
El 47% són persones casades, els vidus representen el 17%, els
separats o divorciats representen el 26% i no hi havia cap fadrí.
El 68% dels participants tenien estudis universitaris previs abans
d’inscriure’s a programes universitaris per a gent gran, el 26% tenia
estudis secundaris, el 2% estudis primaris i el 4% assenyala altres
estudis. El 79% està jubilat o prejubilat, el 17% encara està en actiu
i el 4% es dedica a feines de casa.
La informació sobre la Universitat d’Estiu els va arribar a través de
diferents vies:
Via d’informació

Percentatge

Persona responsable del programa de majors de la seva universitat

30%

Correu electrònic des de la UOM de la UIB

13%

Companys del programa de majors de la seva universitat

23%

Correu electrònc des de Relacions Internacionals de la UIB

2%

Participació a educions anteriors

26%

Associació d’estudiants sèniors de la seva universitat

17%

Altres vies

8%

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’única activitat programada amb caràcter voluntari va ser la pràctica
de tai-txi als matins, en què hi hagué una mitjana de vint participants
diaris. 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, totes les activitats es varen dur a terme als
diferents edificis i instal·lacions del campus universitari a Mallorca i a
l’Espai de Joves de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. A Mallorca, els
participants s’allotjaven a la Residència universitària, i a Eivissa, en un
hotel a Sant Antoni de Portmany, en ambdós casos en règim de pensió
completa.
Cada dia s’exposava el programa diari, amb l’horari d’activitats i el lloc
on s’havien de realitzar, en el plafó informatiu de la Residència o a la
recepció de l’hotel. El programa estava a disposició dels participants
en català, castellà i anglès. El programa complet es pot consultar a
l’annex I.
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Diumenge 5 de setembre
Durant el dia vàrem anar rebent als alumnes inscrits a la Residència
universitària, on esperaven membres de l’organització que els varen
entregar els identificadors i la documentació i els varen acomodar a les
seves habitacions. El 51% dels participants va valorar la recepció com
a molt positiva, el 43% com a positiva i un 6% no contestà.

Els vàrem lliurar una carpeta amb la documentació sobre
l’esdeveniment, a més de plànols i una guia turística aportats per
l’Institut Municipal de Turisme de l’Ajuntament de Palma, i un llibre i
un ventall aportats per l’entitat Caixa de Balears, «Sa Nostra». Els
alumnes també varen rebre una gorra blanca o vermella amb el logo
de la UIB.
Després de sopar hi va haver una vetllada de presentació on es féu
una dinàmica de grups en la qual els participants treballaren en 15
grups de 4 o 5 persones (en cada grup hi havia persones de diferents
universitats) per presentar-se i posar en comú els aspectes més
destacats de les seves ciutats o els països de precedència. A més,
entre tots cinc havien de definir les característiques principals del seu
país o ciutat «ideal». Posteriorment, un representant de cada grup de
treball presentava un resum en grup gran. Aquesta activitat fou
valorada com a molt positiva per un 53% i com a positiva per un 21%;
un 9% la considerà regular i un 6% negativa. Un 11% no contestà.
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Dilluns 6 de setembre
Visita guiada a Raixa

Hi havia dos guies, que dividiren els participants en dos grups, un de
parla anglesa i un de parla castellana. Es visità la part alta de la finca,
el museu i el jardí. El 66% dels participants valoraren aquesta activitat
com a molt positiva i el 28% com a positiva.
Visita oferta pel Consell Insular de Mallorca.
Acte inaugural

Es va fer a la clastra de Raixa. Hi participaren les personalitats
següents:
Dra. Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears.
Sr. Pere Joan Pons Sampietro, director insular de Presidència del
Consell Insular de Mallorca.
Sr. Antoni Munar, director general de Desenvolupament Turístic.
Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears.
Sr. Miquel Mestre Morey, director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears.
Sr. Miquel Pascual, director de Gestió Comercial de Sa Nostra.
Dra. Carme Orte, directora de la UOM.
Al final de l’acte inaugural va actuar la Coral de la UOM, i a continuació
es va servir un cóctel de benvinguda al jardí de Raixa.
La conferència inaugural ve ser a càrrec del senyor David Javaloyas, del
Departament de Prehistòria de la UIB, amb el títol «Archaeology and
heritage today». Els participants la valoraren de la manera següent: un
26% molt positiva, un 34% com a positiva, un 26% regular, un 9% com
a negativa i un 2% com a molt negativa. Un 4% no contestà.
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Tallers al Campus

Al llarg de la tarda es desenvoluparen cinc tallers amb els temes:
Primers pobladors a Mallorca. Antropologia física, Espais domèstics a
l’Edat del Bronze, Ceràmica a l’Edat del Ferro, Colonitzacions
clàssiques: grecs, romans i cartaginesos, Pollentia: Roma a Mallorca.
L’assignació de les persones als tallers es va fer amb preinscripció
prèvia dels participants per ordre de preferència. Tots els tallers es
feren a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus de la UIB.

Els tallers més ben valorats varen ser els de Ceràmica a l’Edat del
Ferro, Pollentia: Roma a Mallorca i Espais domèstics a l’Edat del
Bronze.
Vetllada en comú

Davant la demanda per part dels participants de gaudir d’espais de
relació informals, es va organitzar una vetllada en comú. A partir d’una
col·lecta grupal, es va organitzar una degustació dels productes típics
mallorquins a la terrassa de la residència. A més, 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.
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Dimarts 7 de setembre
Excursió a Son Real

Es va traslladar els participants en dos autobusos fins a la finca de Son
Real, situada a la costa nord-est de Mallorca. Es va dividir el grup en
dos, un de parla anglesa i un altre en castellà, i amb la guia de dos
monitors de la finca es va visitar el museu i després es va fer una
excursió a peu fins a la necròpolis.
En acabar, el grup es va dividir en dos. Un grup va passar la tarda
lliure a Alcúdia. L’altre va dinar de pícnic a la platja dels Capellans i
després va visitar Alcúdia de manera més breu.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva pel 70%, com a positiva
pel 19%, com a regular pel 6% i negativa per part del 2%. Un 2% no
contestà.
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Dimecres 8 de setembre
Arqueòleg per un dia

Al matí es va fer al campus, davant el jardí de Son Lledó, la sessió
monogràfica «Arqueòleg per un dia», impartida pel professor David
Javaloyas i la professora Magdalena Sastre.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva pel 55% dels
participants, com a positiva pel 26% i com a regular per un 11%, i un
2% la qualificaren com a negativa. Un 6% no contestà.

Després de dinar al campus, els participants varen tenir temps lliure
per gaudir de les instal·lacions esportives. Una part del grup va
aprofitar aquest temps per passejar per Palma, i es trobà després a la
plaça de Cort per a la següent activitat.
Visita nocturna a Palma
A la nit es va fer una visita guiada a Palma per cortesia de l’Ajuntament
de Palma, amb el títol «Històries i llegendes». Amb aquest recorregut
es pretenia donar a conèixer les històries i llegendes que guarden els
racons de la Palma misteriosa del segle XVII.
La visita anà a càrrec de dues guies especialitzades, en dos grups, un
de parla anglesa i un de parla castellana.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva (70%) o positiva (28%).
Un 2% no contestà.
Dijous 9 de setembre
Trasllat a Eivissa
El dijous, amb sortida a les 8 del matí, es va traslladar els participants
cap a Eivissa amb vaixell, per cortesia d’El Corte Inglés.
En arribar a Eivissa, les autoritats eivissenques varen rebre els
participants oficialment al Consell d’Eivissa, on, a més, els varen oferir
un aperitiu de benvinguda amb productes típics eivissencs com flaó o
coca de verdura.
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En acabar, el grup va ser traslladat a l’hotel Gran Sol de Sant Antoni
de Portmany, en dos autobusos, per cortesia de l’Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany.
Tallers
Entre les 17 i les 20 hores es varen fer a l’Espai Jove de Sant Antoni
de Portmany quatre tallers: Balls tradicionals, Corda, Alimentació
tradicional i Jocs a l’antiguitat.
Els participants varen ser assignats a un dels tallers a partir de la
preinscripció prèvia per ordre de preferència. Els tallers més ben
valorats varen ser el de Balls tradicionals i el de Jocs a l’antiguitat.

En acabar els tallers, els alumnes col·laboradors d’Eivissa, varen portar
als interessats a veure la posta de sol al Cafè del Mar.
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Divendres 10 de setembre
Conferència

Al matí, després del tai-txi i el desdejuni a l’hotel, a l’Espai Jove hi va
haver la conferència «La recuperació del patrimoni», a càrrec del
professor d’Arqueologia marítima de la Universitat de Colònia doctor
Marcus H. Hermanns.
L’activitat va ser valorada com a molt positiva per un 45%, com a
positiva per un 32% i com a regular per un 15%. Un 9% no contestà.
Visita a l’illa

Durant la resta del dia es varen fer visites a diferents indrets de l’illa. El trasllat
a aquests llocs amb dos autobusos va anar a càrrec del Consell d’Eivissa:
* Al matí es va visitar la cova del Culleram i el santuari de la Deessa Tanit.
Els participants varen ser rebuts a la cova per una representant de
l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja que els va obsequiar amb botelles
d’aigua fresca.
* Després vàrem dinar de pícnic a la cala de San Vicenç.
* A la tarda es va visitar la platja i el jaciment fenici de sa Caleta (declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO), on un monitor ens esperava per
fer una visita guiada, gentilesa de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
* Al vespre arribàrem al poble de Sant Josep de Sa Talaia, on hi va haver
una recepció a l’Ajuntament i una degustació d’orelletes i herbes
eivissenques. Després gaudírem d’un concert d’orgue a l’església de Sant
Josep a càrrec del mestre organista Gabriele Terrone, també a càrrec de
l’Ajuntament.
Durant tota la jornada, els alumnes col·laboradors de la UOM d’Eivissa varen
actuar com a guies repartits en els dos autobusos.
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Sopar de Gala

A la nit i per cortesia del Consell d’Eivissa, hi va haver un sopar de gala
al Cafè del Sol de Sant Antoni de Portmany. A més, es va obsequiar
els participants amb un disc de música del Cafè del Mar.
Hi va assistir el senyor Marià Torres, conseller d’Educació i Cultura del
Consell d’Eivissa, que va dirigir unes paraules als assistents i els va
obsequiar amb un exemplar per a cadascun del Diari d’Eivissa, on
apareixia la notícia de la realització de la International Summer Senior
University a Eivissa.

Dissabte 11 de setembre
Els trasllats en dos autobusos durant aquest dia des de l’hotel de Sant
Antoni de Portmany a Eivissa (on varen tenir lloc totes les activitats de
la jornada) i la tornada al capvespre varen ser sufragats per
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
Tallers

Es va programar la visita al Museu Arqueològic de Vila, on els
participants varen ser rebuts pel director, senyor Jordi Fernández. A
continuació es va fer una visita guiada a la necròpolis del Puig dels
Molins. Per qüestions d’espai, es varen formar dos grups (un de parla
anglesa i l’altre de parla castellana), i mentre un grup visitava la
necròpolis, l’altre realitzava un dels dos tallers programats: Terracotes
i Amulets. Una vegada acabats la visita de la necròpolis i els tallers,
els grups s’intercanviaven i feien l’altra activitat.
Aquesta activitat va ser valorada per un 73% com a molt positiva i per
un 22% com a positiva, i un 5% no contestà.
Aquesta activitat es va dur a terme gràcies al Consell d’Eivissa.
Visita a Vila

Al migdia i part de la tarda, els participants gaudiren de temps lliure a
Vila o per tornar a l’hotel i descansar.
A les 18 hores es va establir un punt de trobada al rellotge del carrer
Vara de Rey per iniciar la visita guiada a Dalt Vila, visita oferta per
l’Ajuntament d’Eivissa.
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La visita anà a càrrec de dues guies especialitzades, en dos grups, un
de parla anglesa i un de parla castellana.
Aquesta activitat va ser valorada com a molt positiva per un 70%, com
a positiva per un 15% i com a molt negativa per un 4%, i un 11% no
contestà.
Acte de clausura i cerimònia de graduació

Al vespre, a l’Ajuntament de Vila es va realitzar l’acte de clausura amb
la entrega de certificats de participació per part de diferents autoritats
del Consell Insular i dels Ajuntaments col·laboradors, a més de la Dra.
Carmen Orte, directora de la UOM.
*
*
*
*

Sant Antoni de Portmany
Sant Josep de sa Talaia
Santa Eulària des Riu
Sant Joan de Labritja

Es va servir un còctel de comiat per cortesia de l’Ajuntament d’Eivissa.
En acabar, es va retornar als participants a l’hotel, on varen sopar i
varen poder començar a preparar l’equipatge, doncs a partir del matí
de diumenge iniciaven el seu retorn a les ciutats d’origen.
Diumengue 12 de setembre
Després del desdejuni, els participants abandonaren l’hotel cap
l’aeroport per tornar a casa.
Blog i fotos a Picasa

Davant la demanda dels participants de poder intercanviar les fotos
realitzades al llarg de la setmana, es va crear un blog i un espai amb
el programa Picasa per a tal finalitat (veure annex 2). Durant la
setmana següent, els participants varen rebre per mail les instruccions
amb els enllaços i instruccions pertinents.
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Institucions que han col·laborat en el Projecte:
Organització:
Universitat de les Illes Balears
Patrocini:
Conselleria de Turisme i Treball. Agència de Turisme de les Illes Balears.
Consell d’Eivissa
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Col·laboració:
El Corte Inglés
Consell Insular de Mallorca
Ajuntament de Palma
Sa Nostra, Caixa de Balears

Equip de la UOM:
Directora de la Universitat Internacional d’Estiu:
Dra. Carmen Orte
Secretaria tècnica:
Sra. Bárbara Ordinas
Equip de suport:
Sra. Carmen Mas
Sra. Maria Guirao

Col·laboradors:
Sr. Liberto Macías
Sra. Margarita Portas
Sra. Francisca Costa
Sr. José Prats
Sr. Josep Marí
Sra. Lydia Sánchez
Sr. Ronnie Rado
Sra. Mamen Mateu
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ANNEXES
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ANNEX I-Programa d’activitats
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ANNEX II-L’esdeveniment a la web
La web de la UIB

La web de la UOM
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El Bloc

Les fotos
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ANNEX III-Resum de premsa
ULTIMA HORA IBIZA Y FORMENTERA
06/09/2010

DIARIO DE MALLORCA
07/09/2010

DIARI BALEARS
07/09/2010

ULTIMA HORA MALLORCA
07/09/2010
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DIARIO DE IBIZA
09/09/2010

EL MUNDO IBIZA
09/09/2010

DIARIO DE IBIZA
10/09/2010

ULTIMA HORA IBIZA Y FORMENTERA
10/09/2010
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DIARIO DE IBIZA
12/09/2010

SUPLEMENTO ULTIMA HORA IBIZA Y FORMENTERA
12/09/2010
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