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El Museu de Llívia participa en un projecte
europeu que lidera la Universitat de València
El 6 de maig es farà una jornada que donarà a conèixer de primera mà les eines
de recerca més innovadores aplicades al patrimoni farmacèutic.
El Museu de Llívia ha estat
inclòs en un projecte europeu
de digitalització i museïtzació
de les farmàcies històriques
europees. Aquest projecte,
que lidera la Universitat de
València (UV) i Aromas Itinerarium Salutis, arriba a Llívia
el 6 de maig. Aprofitant l’execució del projecte, el museu
acollirà una jornada científica-tècnica, oberta al públic.
Així, al llarg del dia, a banda
de les conferències i col·loquis que s’hi han organitzat,
es podran veure i conèixer
les eines de recerca més innovadores aplicades al patrimoni farmacèutic.
El desenvolupament de diversos processos innovadors al voltant dels anàlisis
fisicoquímics i l’evolució del
3D i els rajos X en l’estudi del
patrimoni que ha promogut
la UV, seran aplicats a la farmàcia Esteva, per investigar
aquest patrimoni. El treball
haurà de servir, posteriorment, per traure’n profit en
una nova museografia tant
digital com presencial.
Segons ha explicat el director del Museu de Llívia,
Gerard Cunill, “es farà una
jornada de portes obertes
durant tot el dia, on els ciutadans podran visitar el museu
i es trobaran els tècnics de la
Universitat de València duent
a terme les seves tasques digitals i de presa de mostres
per investigar el patrimoni
farmacèutic. I, dins d’aques-

ta jornada hi haurà, també,
diverses xerrades i col·loquis
on els especialistes explicaran els camps que treballen”.
En totes aquestes situacions,
els visitants podran interactuar amb els tècnics, fent-los
les preguntes que considerin
més oportunes.
Cunill recorda que la Farmàcia Esteva es troba en una
fase de replantejament de la
seva museografia, una idea
recollida en el pla estratègic
2022-2030 i que el museu va
presentar recentment. “La
pensem en clau d’un patrimoni del segle XXI: digital,
participativa i que promou la
salut; que no només s’enfoca als objectes artístics, sinó,
també a tot el coneixement
immaterial al voltant del medicament i el patrimoni bibliogràfic, el qual ha estat habitualment marginat, i el qual
interpel·la el visitant i el fa reflexionar sobre la seva salut”.
El museu va iniciar ja l’any
passat una nova línia de recerca que ha convergit, precisament, amb el projecte
Roma Hispana, que duu a
terme la Universitat de València i Aromas Itinerarium Salutis, vinculats al projecte
d’estudi i museïtzació de la
Spezieria de Santa Maria Della Scala (Roma).
Més informació a: www.museullivia.com

PROGRAMA
Divendres, 6 de maig

Sessió matí

De 9 a 12 hores
Jornada científic-tècnica
de portes obertes orientada als professionals: la interdisciplinarietat i participació comunitària en l’era
de les humanitats digitals.
De 12 a 13 hores
Col·loqui-conferència:
la investigació científica
aplicada a l’estudi, la museïtzació i la difusió de
les farmàcies històriques;
una proposta d’Aromas
Itinerarium Salutis.

Sessió tarda

De 15 a 18 hores
Jornada de portes obertes
orientada a la població local: la interdisciplinarietat
i participació comunitària
en l’era de les humanitats
digitals.
De 18 a 19 hores
Col·loqui-conferència: el
valor de la població local
en els itineraris culturals
europeus; la participació
comunitària com a clau
de l’empoderament i desenvolupament. El model
d’Aromas Itinerarium Salutis.
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ESPECIAL FESTES DE LLÍVIA

Maig i juny, mesos festius a Llívia
La vila viurà les festes del Castell, la festa dels Avis i la Transhumància
La previsió dels actes i les
activitats que s’han de celebrar a Llívia en els pròxims
dies omplen l’agenda festiva
i cultural d’aquestes setmanes que han de venir.
Cal destacar, aquest pròxim
divendres dia 6 de maig, la
jornada tècnica que es farà
al Museu de Llívia (vegeu
portada del butlletí). Es tracta d’una activitat que forma
part d’un projecte europeu
que lidera la Universitat de
València.
El cap de setmana següent,
del 13 al 15 de maig, Llívia
viurà les festes del Castell
(vegeu programa a banda) i
el Dia Internacional dels Museus. Des del museu s’ha dissenyat un programa interessant, amb la presentació del
llibre de Coia Valls “L’Alquímia de la vida” (una novel·la
històrica que, entre Vallbona
de les Monges, Barcelona i
la vila de Llívia, preludia l’instant en què l’ésser humà començava a ser la mesura de
totes les coses), una jornada
de portes obertes al museu i
diferents tallers, a banda de
la visita guiada “Les 5 icones
de Llívia”.

El cap de setmana següent,
el diumenge, 22 de maig, es
farà la celebració de la festa
dels Avis de Llívia.
I el primer cap de setmana de
juny, els ramaders de Llívia
portaran els seus ramats a
les pastures de les Bulloses.

Aquesta és la coneguda festa de la Transhumància, que
convida a veïns i visitants a
acompanyar ramaders i bestiar fins a les pastures.
Finalment, el 19 de juny, Llívia viurà les festes de Sant
Guillem.

Si voleu rebre el butlletí en format PDF, cal que adreceu un correu electrònic a comunicacio@llivia.org. L’Ajuntament de Llívia utilitzarà les dades exclusivament per a la prestació d’aquest servei. En cap cas se cedirà o comunicarà a terceres persones les dades recollides sense consentiment de l’usuari. Per a donar-vos de baixa només
cal notificar-ho al mateix correu.
Si hi ha cap veí o veïna que vulgui rebre el butlletí a casa seva, cal que ens faciliteu la vostra direcció postal.
Si hi ha cap establiment que vulgui tenir el butlletí per a oferir-lo al veïnat, també ho pot demanar a aquest correu.
El butlletí de l’Ajuntament de Llívia el trobeu, regularment, a: Supermercat Charter, Vins Palace, Forn Pa i Coques,
Autoservei Europa, Llívia Moda, Llar d’Avis, Consultori Mèdic, Perruqueria Miralls, Edelweiss, Farmàcia de Llívia,
Calaix de Sastre i Llibreria Núria.
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ESPECIAL FESTES DE LLÍVIA

FESTA DEL CASTELL
14 i 15 de maig de 2022

Dissabte, 14 de maig
Trobada de Colles
Castelleres.
-Castellers de Riberal
-Castellers de Santpedor
-Colla Castellera Cerdanya
17.00h.
Es farà un pilar casteller al
Castell.
18.00h.
Diada castellera a la Plaça
Major.

Diumenge, 15 de maig
12.00h.
Castell de Llívia.
Commemoració Carta de
Poblament, a càrrec dels
alumnes de l’escola Jaume I.
Danses medievals.
14.00h.
Aparcament església.
Dinar Popular.
17.00h.
Aparcament església. Ball.

Organitza: Ajuntament de Llívia / Col·labora: Escola Jaume I de Llívia
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ESPECIAL FESTES DE LLÍVIA

Festa de la Transhumància
4, 5 i 6 de juny de 2022

PROGRAMA
Dissabte, 4 de juny
Transhumància.
Fotografies: Eva Alamo

(*) Matí

Diumenge, 5 de juny
(*) Matí
18.30h

Transhumància.
Concert de Gospel.
Les Gospel Clap’ers.
Església Nostra Senyora
dels Àngels.
Entrada lliure.

Dilluns, 6 de juny
Matí
14.00h

Transhumància.
Dinar Popular.
Hotel Bones Hores.
(Inscripció a l’oficina del Museu
de Llívia. Places limitades).

Notes:

Per a participar de l’activitat de la Transhumància, és
necessari apuntar-se a l’oficina del Museu de Llívia.
Places limitades. Cal inscriure’s abans del 2 de juny.
(*) De les sortides de dissabte i diumenge, els participants s’han
de fer responsables dels seus mitjans per a tornar a Llívia.
Important: qualsevol de les sortides poden quedar
anul·lades a conseqüència del mal temps.
És responsabilitat dels inscrits anar ben equipats (calçat i
roba) i portar menjar. És recomanable portar aigua, fruits
secs i gorra.

Organitza: Ajuntament de Llívia / Col·laboren: Ramaders de Llívia

