
DISSABTE 21 DE MAIG DE 2022
Claustre de Sant Francesc

CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

Carrer de Sant Pere, 3
Vilafranca del Penedès

INFORMACIÓ I RESERVES

93 890 04 59
cultura@vilafranca.cat
cultura.vilafranca.cat

#paraulesalasclaustres
#jornadafelixjaner
#culturavilafranca

@vilafrancadelpenedes

ORGANITZA

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

JORNADA

FÈLIX JANER BERTRAN

Conèixer i practicar la cura 
des de la ciència i l’humanisme

Per conèixer les anteriors edicions de les jornades, consultar: 
https://cultura.vilafranca.cat/lletres



10.00h Presentació i benvinguda a càrrec de Ricard Rafecas, 
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès.

10.15h Visca la Pepa! El Trienni Liberal (1820-1823) a càrrec de  
Ramon Arnabat Mata, Professor d’història contempo-
rània de la URV i President de l’IEP.

11.00h  El Dr. Fèlix Janer i la Deontologia Mèdica. A càrrec del  
Dr. Josep Terés, Doctor en Medicina. President de la  
Comissió de Deontologia del CoMB 

11.30h PAUSA-ESMORZAR

12.00h Docència, acadèmia i obra a càrrec de Josep Maria  
Ustrell, Professor i vicedegà de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut, de la Universitat de Barcelona. Mem-
bre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

12.30h Paral·lelismes: el Dr. Fèlix Janer i la Homeopatia al se-
gle XXI a càrrec de Dr. Joan Vidal-Jové, Cirurgià On-
còleg i Homeòpata. Acadèmia Medico Homeopàtica de 
Barcelona. European Committee of Homeopathy.

13.00h El meu amic el Dr. Fèlix Janer i Bertran. A càrrec de 
Jaume Baltà Moner, Biòleg, Documentalista, Assessor 
Fiscal, Professor, Divulgador científic.

13.30h Precs i preguntes. Cloenda de la jornada

* Un cop finalitzada la jornada, totes les persones partici-
pants que ho desitgin podran desplaçar-se al cementiri de 
Vilafranca on es descobrirà la placa d’homenatge al Dr. 
Janer en el lloc on descansen les seves despulles.

 
L’assistència a la jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament 
a: cultura@vilafranca.cat

Cal indicar si es vol assistir a tota la jornada o bé exclusivament 
a alguna de les ponències. Cal indicar també, nom i cognoms i 
telèfon de contacte.

Un any més, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafran-
ca organitza la jornada que dona inici al cicle Paraules als Claustres 
i que, des de l’any 2010, ha fet possible conèixer a dones i homes 
nascuts o vinculats amb la nostra vila. Persones que, amb la seva 
vàlua personal, la seva tasca professional i la seva excepcionalitat 
intel·lectual ha deixat una empremta cultural i humana que val la 
pena recordar, difondre i homenatjar. 

Després d’uns temps fortament marcats per la pandèmia del 
coronavirus i on tot el sistema de cures sanitàries ha passat a un 
primer pla de les nostres vides, atorgant-los més que mai la depen-
dència essencial del nostre benestar, ens ha semblat oportú dedicar 
la jornada d’aquest 2022 a la figura d’un metge nascut a Vilafranca 
al segle xviii però de qui encara avui se’n desprenen ensenyances i 
pràctiques deontològiques de primer ordre. 

Fèlix Janer Bertran (Vilafranca del Penedès, 30 de juliol de 1781 – 
Guadalajara, 2 de desembre de 1865). Fill de Miquel Janer i Pausas 
i de d’Antònia Bertran i Anglada. 
Metge, catedràtic, acadèmic, divulgador científic i polític. Fou un 
destacat prohom de la societat catalana de principis del segle xix. 
Deixeble i amic de l’eminent metge Francesc Salvà i Campillo 
(1751-1828). 

Els seus serveis com a metge i ciutadà durant la Guerra del Fran-
cès a Vilafranca li valgueren el nomenament de Regidor perpetu de 
l’Ajuntament de Vilafranca. Fou el primer degà de la Facultat de 
Medecina de Barcelona. Actualment, el Dr. Janer encara és recordat 
a nivell mundial en congressos mèdics d’ètica mèdica per la seva 
aportació al naixement de la deontologia mèdica i a l’ensenyament 
d’aquesta disciplina durant moltes generacions d’estudiants de me-
decina. Fèlix Janer va ser un dels un dels introductors de l’homeo-
patia a Catalunya tenint un paper destacat en la seva difusió.

L’excel·lència de la seva moral humana la va trobar a través de 
l’ensenyament de la ciència del curar. 

Des de l’any 1866 les seves despulles es troben al cementiri de 
Vilafranca del Penedès.

En aquesta jornada oferirem una visió polièdrica del Dr. Fèlix 
Janer de la mà d’experts i coneixedors del seu llegat. Una apro-
ximació completa a un home que amb unes bases científiques i 
humanistes excel·lents, va posar el coneixement de l’ésser humà i 
el seu benestar com a objectiu i centre del seu interès vital.


