Benvolguts companys / Benvolgudes companyes,
Us convidam a presentar conferències per a la Universitat Oberta per a Majors en el programa La
UOM als Pobles de Mallorca 2018. Aquest serà un any especial, atès que celebrarem els 20 anys
de la UOM, motiu pel qual us volem encoratjar a participar-hi.
Està previst que el període del cicle sigui entre els mesos de maig i juny de 2018, i que hi
participin la majoria de pobles que tenen centre universitari, més altres que han demanat de
participar-hi.
En l’edició de 2017, la vostra participació va permetre un total de 130 conferències, en vint-i-sis
municipis, i arribàrem a quasi 1.100 persones grans.
Us agrairem que, per continuar amb aquest projecte engrescador, presenteu propostes noves,
especialment els qui heu fet durant dos anys la mateixa conferència, amb un títol prou atractiu i
que faci ganes d’escoltar-la a un públic de cinquanta o més anys. Pensau que l’elecció de les
conferències es fa, en la majoria dels casos, des dels mateixos pobles, a partir dels seus interessos
específics.
Com ja sabeu els que fa anys que col·laborau amb el projecte, aquesta activitat consisteix en un
cicle de cinc conferències en cada un dels pobles que hi participen, i en general, cada conferència
es pot impartir en un màxim de dos pobles. Habitualment les conferències es fan als capvespres,
però l’horari depèn del municipi i de les preferències del seu col·lectiu.
Les propostes poden arribar-nos de qualsevol figura de professor universitari que tingui
vinculació contractual amb la nostra universitat. És important que hi hagi dos professors que
puguin fer una mateixa conferència, per si surt cap imprevist.
Ens agradaria saber si estau interessats a participar-hi. En aquest cas, heu d’emplenar la fitxa que
adjuntam amb les necessitats de suport a l’aula i la vostra disponibilitat. Aquesta fitxa l’heu de
retornar emplenada, per correu intern, a l’edifici Sa Riera, o per correu electrònic al senyor Liberto
Macías, telèfon: 971 17 24 45; adreça electrònica: liberto.macias@uib.es. El termini per confirmar
la vostra participació acaba el dimecres 31 de gener de 2018.
Esperam la vostra resposta des de la UOM, amb el desig de comptar amb la vostra participació al
cicle.
Ben cordialment,
Dr. Antoni Gamundí
Director de la Universitat Oberta per a Majors
Palma, 13 de desembre de 2017
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