EL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA ORGANITZA
L’ACTE DIVULGATIU ‘LES VACUNES: DELS ANYS DEL DR.
FERRAN A LA COVID-19’
Barcelona, 8 de juny de 2021.- El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha
organitzat l’acte “Les vacunes: dels anys del Dr. Ferran a la COVID-19”, que
tindrà lloc el proper dijous, dia 10 de juny, a les 18 hores. La sessió es podrà
seguir online (en directe a través de la plataforma Zoom) i també de manera
presencial a l’edifici de la seu col·legial (passeig de la Bonanova, 47), amb
aforament limitat. Per a ambdues modalitats caldrà reserva prèvia: podeu
trobar els enllaços al programa complet de la jornada. A la sessió, que té caràcter
divulgatiu i és oberta a tots els públics, no hi haurà torn de preguntes.
El cap de la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol,
UAB, Pere Joan Cardona, moderarà la sessió. La cap del Servei de Medicina
Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron i membre de la Junta de
Govern del CoMB, Magda Campins, en farà la benvinguda. Hi intervindran el
pediatre i vicepresident de la Societat Espanyola de Vacunologia, Ferran
Moraga-Llop; la catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, UB, CIBER
Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), Àngela Domínguez; l’investigador
sènior d’IrsiCaixa/IGTP, Hospital Germans Trias i Pujol, i professor associat de
l’UVIC-UCC, Julià Blanco, i el cap del Servei de Medicina Preventiva i
Epidemiologia de l’Hospital Clínic i membre de la Junta de Govern del CoMB,
Antoni Trilla. El president del CoMB, Jaume Padrós, clourà l’acte.
La jornada tindrà lloc en el marc de l’any commemoratiu que el Col·legi de
Metges de Barcelona li dedica al doctor Jaume Ferran i Clua (1851-1929), metge
i bacteriòleg català que, entre altres mèrits científics, va descobrir la primera
vacuna contra el còlera.
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