
ACTIVITATS AL VOLTANT DE LA COVID-19 

CICLE: “SALUT PÚBLICA, COMUNICACIÓ I 
HISTÒRIA: ELS REPTES D’UNA PANDÈMIA” 

Dimecres 20 de maig, 18 h. 

Col·loqui “Les lliçons d’una pandèmia” 

Ildefonso Hernández, catedràtic UMH i antic Director 
General de Salut Pública del Govern espanyol (2008-
2011) 
Josep Lluís Barona catedràtic d’història de la ciència 
a la UV  i membre de l’ IILP-UV. 
Enrique Perdiguero catedràtic d’història de la ciència 
a la UMH i membre de l’ IILP-UMH. 

https://links.uv.es/Ri84ZXU 

Dimecres 27 de maig, 18 h. 

Seminari “De les teories de la conspiració als 
ingredients màgics: Desinformació en temps de la 
COVID-19” 

Carolina Moreno, catedràtica de Periodisme de la 
Universitat de València i coordinadora de l’equip 
d’investigació Science Flow. 

Alicia de Lara professora de Periodisme de la UMH i 
redactora de la revista UMH Sapiens, totes dues 
docents del Màster Interuniversitari en Història de la 
Ciència i Comunicació Científica (UV-UMH-UA). 

https://links.uv.es/RUW0IKH 

Dimecres 10 de juny, 16 h. 

Seminari “Acabar amb les quarantenes: Repensar 
la protecció contra les epidèmies al port de Lisboa 
(1901-1945)” 

Amb Celia Miralles, doctora en Història, 
investigadora del Centre Interuniversitari d’Història 
de les Ciències i la Tecnologia (CIUHCT) de Lisboa i 
membre del Quarantine Studies Network. 

https://links.uv.es/HvXj4x7 

EXPOSICIÓ VIRTUAL SOBRE LA GRIP DE 1918 

L'any passat es van complir cent anys de la pandèmia 
de grip de 1918-19. Amb aquest motiu es va 
organitzar una exposició en l'Institut Interuniversitari 
López Piñero a càrrec de María Isabel Porras (Facultat 
de Medicina de Ciudad Real) i María José Báguena 
(Institut Interuniversitari López Piñero). Més detalls: 
shorturl.at/hiqzK. El conservador del Museu Històric-
Mèdic de la Universitat de València, Josep Simón, ha 
realitzat una versió virtual d'aquesta exposició de la 
pandèmia de grip de fa un segle.  

https://colecciones.uv.es/s/la-gripe-de-
1918/page/wellcome 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE LA COVID-19 

LES PANDÈMIES ABANS DEL CORONAVIRUS. TRES 

VISIONS HISTÒRIQUES 

Dimarts 26 de maig  a les 17:30 a Webex 

Aquesta reunió està dirigida a professorat de 
l’àmbit CTEM i a alumnat de quart de l’ESO i 
Batxillerat. Aquesta trobada està concebuda com una 
taula redona en la qual tres investigadors parlaran 
sobre algunes pandèmies anteriors al Covid-19: la 
pesta negra en l’Edat mitjana, la grip espanyola en 
1918, el VIH/SIDA i malalties emergents en les últimes 
dècades, des del SARS a l’Ébola. Es tractaran aspectes 
d’interès ciutadà: causes, impacte físic i anímic sobre 
les persones, rumors i informacions falses, 
conseqüències econòmiques i el progrés de la ciència. 
Són sessions concebudes perquè participen 
professors de Ciències, Tecnologia o Matemàtiques 
(CTEM) amb costat d’un grup dels seus estudiants. A 
aquest efecte, cada docent podrà seleccionar fins a 10 
alumnes/as per a la seua participació. El professorat 
interessat a participar-hi al costat del seu alumnat 
haurà d’enviar un correu a ctem.mate@gva.es. 

Una nova col·laboració entre l’IILP i el grup CTEM-
CEFIRE de formació del professorat de secundària. Hi 
participen: 

María José Báguena professora d’Història de la 
Ciència UV) i investigadora de l’IILP.  
Enrique Perdiguero Gil és Catedràtic d’Història de la 
Ciència en la UMH i director de la seu en la citada 
universitat de l’ILP.  
Carmel Ferragud és professor d’Història de la Ciència 
a la UV i investigador de l’IILP.  

BLOGS HISTÒRIA I COVID-19 

La Sociedad Española de Historia de la Medicina 
(SEHM), amb la col·laboració de membres del IILP, 
ha publicat el blog "Epidemias y Salud Global. 
Reflexiones desde la historia” 

https://sehmepidemiassaludglobal.wordpress.com/ 

També la Societat Catalana d’Història de la Ciència 

ha iniciat un blog per pensar històricament el nostre 

present: "En temps de COVID-19", un nou canal de 

comunicació on investigadors i investigadores en 

recerca històrica ens oferiran les seves paraules, en 

forma de petites entrevistes, per tal de reflexionar i 

intentar comprendre, des de diferents punts de 

vista, la situació actual. Si voleu col·laborar, ens 

podeu escriure i plantejar la vostra proposta a: 

 schct.entempsdecovid19@gmail.com  

https://blogs.iec.cat/schct/en-temps-de-covid-19/ 

CALENDARI 

Dimecres 20 de maig de 2020 a les 18 h.  
Col·loqui “Les lliçons d’una pandèmia” 
https://eu.bbcollab.com/guest/09f07a0f051b4d6d9711
86dc6baadedd 

Dimarts 26 de maig  a les 17:30 a Webex. 

Les pandèmies abans del coronavirus. Tres visions 
històriques. Més informació:  https://cutt.ly/9ybPD30 

Dimecres 27 de maig de 2020 a les 18 h.  
Seminari “De les teories de la conspiració als 

ingredients màgics: Desinformació en temps de la 

COVID-19” 

https://eu.bbcollab.com/guest/d524cfe01ac94f5cbdaa
21ce0168ce0b 

Dimecres 10 de juny de 2020 a les 16 h.  
Seminari “Acabar amb les quarantenes: Repensar la 

protecció contra les epidèmies al port de Lisboa 

(1901-1945)” 

https://eu.bbcollab.com/guest/a5036e05eeb44a1b993
a39b1c7564b25 

http://ctem.mate@gva.es/
https://sehmepidemiassaludglobal.wordpress.com/
mailto:schct.entempsdecovid19@gmail.com
https://blogs.iec.cat/schct/en-temps-de-covid-19/
https://eu.bbcollab.com/guest/09f07a0f051b4d6d971186dc6baadedd
https://eu.bbcollab.com/guest/09f07a0f051b4d6d971186dc6baadedd
https://cutt.ly/9ybPD30
https://eu.bbcollab.com/guest/d524cfe01ac94f5cbdaa21ce0168ce0b
https://eu.bbcollab.com/guest/d524cfe01ac94f5cbdaa21ce0168ce0b
https://eu.bbcollab.com/guest/a5036e05eeb44a1b993a39b1c7564b25
https://eu.bbcollab.com/guest/a5036e05eeb44a1b993a39b1c7564b25

