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Les activitats de l’Agenda Cultural es realitzaran  
telemàticament ONLINE a través del programa ZOOM.

Tota la informació i instruccions de connectivitat al web  
http://seniors.comb.cat

Any  
Dr. Jaume Ferran i Clua
2021



El Col·legi de Metges de Barcelona 

(CoMB) ha designat l’any 2021 com 

l’Any Dr. Jaume Ferran i Clua (1851-1929).  

El 2021 es compleixen 170 anys del 

naixement  d’aquest metge, que fou un 

destacat científic català creador de la 

vacuna contra el còlera.

El fet que l’esdeveniment més notable de l’any 2021 serà, 

sens dubte, la utilització massiva i universal de vacunes que 

ens protegeixin de la COVID-19, el CoMB proposa parlar 

des de diferents punts de vista de l’ús i l’obtenció de les 

vacunes, i també de l’actitud de la població envrs aquestes i 

dels personatges més destacats al llarg de la història recent 

de la medicina per la seva contribució en la creació de 

vacunes.

El Dr. Ferran no va rebre en vida la consideració que 

mereixia per les seves aportacions en aquest camp. Malgrat 

que hi ha carrers, escoles i instituts que porten el seu nom 

en diverses ciutats i pobles de Catalunya, el Dr. Ferran 

no té el grau de reconeixement per part de la societat 

catalana, que justifica el seu prestigi científic i les seves 

contribucions.

El CoMB aspira a situar el científic en el lloc que li pertoca. 

I fer-lo conèixer a estudiants universitaris i sanitaris de les 

diferents categories, perquè prenguem consciència que fins 

i tot amb pocs recursos es poden fer grans coses si hi ha 

claredat d’idees, tenacitat i entrega al mateix projecte.

Miquel Bruguera

2021Any 
Dr. Jaume Ferran 
i Clua

Més informació: www.galeriametges.cat



Les activitats poden ser modificades degut a imprevistos d’última hora.
Trobareu sempre l’Agenda Cultural actualitzada  i les instruccions  
de connectivitat al web www.comb.cat

Totes les sessions  
seran ONLINE  
a través de ZOOMGener

 12  dimarts | 18 h | Concert ONLINE

Concert organitzat per Rafael Salinas, professor de 
l’ESMUC. Coordinat per Jaume Torner i Manuel Sans.

 19  dimarts | 17.30 h | Cinema ONLINE

Brotes de pasión (1961)

Projecció de la pel·lícula dels EUA. dirigida per 
John Sturges i interpretada per Lana Turner, Efrem 
Zimbalist Jr. i Susan Kohner. Duració: 115 minuts. 
Coordinat per José Antonio Fons. 

En pocs dies, un prestigiós advocat comprova 
com tot al seu voltant s’enfonsa. La gravetat de la 
situació li porta a replantejar-se els principis que fins 
al moment havien regit la seva vida.

 20  dimecres | 18 h | Conferència ONLINE

Involució senil. Transhumanisme 

Conferència a càrrec de Manuel Sans, president de 
la Secció Sènior del CoMB. 

 26  dimarts | 18 h | Conferència ONLINE

Les òperes de Gaetano Donizetti (3a part)

Conferència a càrrec de Roger Alier, musicòleg. 

Encara que el seu repertori de compositor abasta un 
gran nombre de gèneres, inclosa la música religiosa, 
quartets de corda i obres orquestrals, és sobretot 
conegut per la seva obra lírica, camp en el que va 
compondre fins a 75 òperes.



https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/concert-febrer2021-agendacultural
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-metges-cirurgians-i-barbers-una-breu-historia-de-la-medicina
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-les-operes-de-gaetano-donizetti-4a-part
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-anecdotes-de-la-facultat-de-medicina-de-lub
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda


https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/concert-mar%C3%A7-agendacultural
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-les-relacions-entre-robert-r-macintosh-i-lanestesia-espanyola
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/conferencia-introduccio-al-cant-barroc
https://www.comb.cat/ca/comunicacio/agenda/cinema-con-faldas-y-a-lo-loco

