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dimecres, 18 de maig de 2022

Acte d’inauguració de l’IlerCOVID Museum, i
taula rodona: Pandèmies: Conèixer el passat
per afrontar el futur

Projecte IlerCOVID / Amb motiu del 18 de maig, Dia
Internacional dels Museus

 a càrrec de Acte d’inauguració de l’IlerCOVID Museum [ https://ilercovid.com/inauguracio-ilercovid-museum/ ]
 (vicerector de cultura i extensió universitària de la UdL i  (catedràtica laboral deJoan Busqueta Teresa Capell

la UdL) amb la taula redona: Pandèmies: conèixer el passat per afrontar el futur [ 
. Modera:  (professor d'Història de la Medicinahttps://ilercovid.com/inauguracio-ilercovid-museum/ ] Albert Roca

de la UdL). Participen historiadors i experts en museus.

E s  p o t  s e g u i r  e n  d i r e c t e  [  
 per Internet.https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/30c11e5e9b564dd1a647d628add35e4c ]

 

Amb motiu del 18 de maig, , els membres del Dia Internacional dels Museus projecte de recerca
 realitzaran la inauguració de l'IlerCOVID Museum,multidisciplinari IlerCOVID de la Universitat de Lleida

museu virtual sobre les pandèmies de la història. L'IlerCOVID Museum es planteja com una eina educativa
oberta a tothom que analitza el concepte de pandèmia i el seu impacte a la ciència, l'art i la societat. Per
celebrar la seva obertura, l'equip investigador convida a les persones interessades a la taula rodona
"Pandèmies: Conèixer el passat per afrontar el futur". En aquest acte, diferents historiadors de la medicina i
experts en museus de nivell internacional discutiran el paper de les pandèmies dins dels fets històrics més
rellevants, així com la importància de la cultura i l'educació científica per afrontar-les. En línies generals,
s'analitzarà com mirar al passat pot ajudar a obtenir aprenentatges de l'actual COVID-19 i pot servir per a
dibuixar un futur més optimista.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Auditori del Centre de Cultures a Cappont i en remot

Web:
Accedir a la sessió en remot [ 
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/30c11e5e9b564dd1a647d628add35e4c ]

Inici:
 |  18 de maig de 2022 17:00
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Ponències

“En temps de COVID-19: Artefactes polítics i experiència vital contra l'erudició coctelera”, Josep Simon,
Conservador del Museu d'Història de la Medicina i de la Ciència. Universitat de València
“Fam, pesta i mort: els tres genets siamesos de la Història”, Pere Benito, Professor d'Història Medieval de la
U n i v e r s i t a t  d e  L l e i d a
Alfons Zarzoso, Director del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
Maria Conforti, Directora del Museo de Storia della Medicina Sapienza Università di Roma
Pino Schirripa, Professor d'Antropologia de la Sapienza Università di Roma
“Els culpats per la pesta. El discurs dels missioners en la crisi poblacional mexicana (segle XVI)”, Alexandre
Varella, Professor d'Història de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Clara Carvalho, Professora d'Antropologia de l'Iscte-Instituto Universitário de Lisboa

Web: https://www.ilercovidmuseum.com/ [ https://www.ilercovidmuseum.com/ ]
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