
                 

OBJECTIUS:

Diuen que la història es repeteix i encara que poguera 
semblar que això és cert, la veritat és que sempre hi ha 
situacions noves que obliguen a les persones a adaptar-se 
a realitats diferents. És ben conegut que la humanitat ha 
patit situacions complicades que han delmat la seua població. 
Guerres, fams i, per descomptat, crisis sanitàries en forma 
d’epidèmies han sigut habituals al llarg de la història, a les 
quals ens hem adaptat amb els recursos disponibles en cada 
etapa. Són molts els àmbits d’investigació que s’impliquen en 
el coneixement dels esdeveniments catastròfics ocorreguts al 
llarg del temps, i suggeridores les aportacions al coneixement 
que han sorgit gràcies als avanços científics que han aparegut 
a causa dels tristos esdeveniments viscuts. 

La Universitat d’Alacant, a través de la Fundació Universitària 
l’Alcúdia d’Investigació Arqueològica i l’Institut Universitari 
d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH), 
organitzen aquest curs que pretén donar a conèixer episodis 
de la història que han posat a prova la supervivència d’una 
gran part de la humanitat, en aquest cas, causats per agents 
infecciosos davant dels quals poca cosa hem pogut fer fins 
a temps recents. L’objectiu principal és conèixer alguns 
episodis relacionats amb epidèmies que han causat grans 
mortaldats, alguns allunyats en el temps, però pròxims 
en l’espai. Presentem a través d’un cicle de conferències 
impartides per professionals d’àmbits diferents del saber, 
alguns dels esdeveniments que han marcat la nostra història 
pròpia, ja que descendim directament dels qui les van viure, 
actuals testimonis dels qui van sobreviure a aquells avatars 
demolidors.

 
DESTINATARIS:

Estudiants de la Universitat d’Alacant, estudiants 
d’altres universitats, qualsevol persona interessada a 
realitzar el curs.

REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL DIPLOMA O 
CERTIFICAT:

Control d’assistència. Es podrà faltar a un 10% del curs 
per obtenir el corresponent diploma de crèdits.

Es valorarà a partir d’una memòria o resum del contingut 
global del curs o d’algunes de les seues conferències.

PROGRAMA

09/11/2020 (Conferències i torn de preguntes)

17:00 – 17:15 Presentació del XVII Curs Els dilluns amb 
l’Alcúdia: 

 Epidemias e infecciones, enseñanzas 
de la Historia

17:15 – 19:00 Dr. Enrique Perdiguero Gil. Universitat 
Miguel Hernández d’Elx

 Epidemia y pandemias: elementos 
fundamentales para la comprensión 
histórica

19:00 – 21:00 Dr. César Sierra Martín. Universitat de 
València

 Epidemia y Pandemia en la antigüedad 
clásica: Atenas y Roma.

16/11/2020  (Conferències i torn de preguntes)

17:00 – 19:00 Dr. Manuel Polo Cerdà. Institut de Medicina 
legal i Ciències Forenses de València

 Testimonios arqueológicos de 
infecciones y epidemias

19:00 – 21:00 Prof. Mariano Monge Juárez. Universitat de 
Múrcia

 Los cuidados en época de epidemias

EPIDÈMIES I INFECCIONS, 
ENSENYAMENTS DE LA HISTÒRIA 

XVII CURS D’ARQUEOLOGIA IL•LICITANA
ELS DILLUNS AMB L’ALCÚDIA

21/11/2020 (Sessió pràctica en la Fundació 
l’Alcúdia)

10:00 – 14:00 Dra. Patxuka de Miguel (UA) i Mercedes 
Tendero (Fundació L’Alcúdia)

 Sessió pràctica a l’Alcúdia. La vida 
contada desde la muerte

23/11/2020 (Conferències i torn de preguntes)

17:00 – 19:00 Prof. Pedro Amores Bonilla. Universitat 
Miguel Hernández d’Elx

 Análisis de la Muerte Negra: 
coordenadas espacio-temporales

19:00 – 21:00 Dr. José Vicente Tuells Hernández. 
Universitat d’Alacant 

 De la expedición Balmis a la 
COVID-19: las vacunas, inmunidad 
para la supervivencia

30/11/2019 (Conferències i torn de preguntes)

17:00 – 19:00 Dra. Modes Salazar Agulló. Universitat 
d’Alacant

 Perspectiva de género en la 
pandemia de la gripe de 1918 en la 
comarca alicantina del Baix Vinalopó

19:00 – 21:00 Dr. Francisco Ponce Lorenzo. Director 
mèdic de l’hospital Verge del Castell de 
Iecla i de l’Àrea V de SMS

 COVID-19: en busca de un nuevo 
paradigma sanitario

Coordinació: Patxuka de Miguel Ibáñez
Coordinació técnica: Mercedes Tendero Porras

Llengua vehicular : castellà  |  Import: gratuït
Crèdits: 2 (vàlids per a titulacions de Grau. Pendent d’aprovació)

Lloc de realització:
Centre de Congressos Ciutat d’Elx. Fundació L’Alcúdia



2 Crèdits (vàlids per a titulacions de Grau. Pendent d’aprovació)
Elx, del 9 al 30 de novembre de 2020

Hora: 16:30h
Lloc: Centre de Interpretació L’Alcúdia.

Dimarts 2 de febrer: 
• ELS SENYORS DE L’ACER.
 Paul Verhoeven, USA-Holanda-España. 1985. 

Riverside Pictures Production i Orion Pictures.
Comentaris: Diego Peña

 
Dimarts 9 de febrer:
• CONTAGION.
 Steven Soderbergh, 2011. USA. Warner Bros 

Pictures. Comentaris: Patxuca
 
Dimarts 16 de febrer: 
• PÀNIC ALS CARRERS. 
 Elia Kazan, 1950. USA. 20th Century Fox.
 
Dimarts 23 de febrer:
• 12 MONOS. 
 Terry Guilliam, 1995. USA. Universal Pictures.
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