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Sr. Josep Ferrater i Mora 
Chetwynd, Apartment 806 
ROSEMOND- Pennsilvonia 19010 

Bemvolgut senyor, 

La Junta Directiva d'aquest Col.legi de Met-
ges ha decidit organitzar un cicle de conferencies sobre el tema 
"La vida i la mort"» a realitzar a partir del proper mes de ge-
ner. 

• 

Es tracto d'una iniciativa dirigida tant 
ais metges, com al públic en general, amb l'objectiu de fer una 
aportació cultural i reflexiva» sobre una temática que habitual-
ment no esta a l'abast. 

Per dur a terme les conferencies s*ha escollit 
un conjunt de persones, a fi d'aconseguir un ventall pluridisci-
plinari i que agrupi tant a persones de pensament transcendenta-
lista con de pensament materialista, 

Agrairíem de voste que acceptés participar 
en aquest cicle de conferencies, havent convidat també ais Srs.: 

- José Luís Aronguren, professor d'fetica 
- Antonio Colodrón, psiquiatra 
- Faustino Cordón» bioleg 
- Salvador Espriu, poeta 
- Pere Folch» psicoanalista 
- Jordi Gol» metge 
- Pedro Laín Entraigo,professor d'Historia 

de la Medicino 
- Maria Lourdes Pintasilgo 
- Manuel Sacristán» professor de Lógica 
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Suposem que deu teñir pie de compromisos i 
feina pero confiem que, per tractar-se d'un cicle^que co

mentara a partir del mes de gener a rao de dues conferencies per 
per mes, li sera possible d'acceptar la noitra petició i programar-se 

la seva conferencia peí mes que a voste li vagi be. 

Li agrairem que ens comuniqui lo millor for
ma de connectar amb voste, i el Dr. Nolasc Acarín, en nom d'aquest 
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Col.logi es posara en contacte per explicar-li els detalls que 
desitgi. 

dial salutacié de» 
Agraint la seva col.laborado, rebi una cor-

Caries Pijoan 

President del Col.legi 
de Metges de Barcelona 
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