OSONA, Fèlix

PARCET i FÀBREGA, Joan Baptista

Metge. Nascut a Vic, va viure entre els segles xvii i xviii.
Escrigué un tractat sobre la «febre maligna», probablement
febre tifoidea, que suscità la polèmica entre la comunitat mèdica local. Ignasi Moreta* i Marcià Homs,* tots dos metges
vigatans, van escriure sengles refutacions de les idees mèdiques que s’hi expressaven, sobretot les que es referien a la
pràctica de la sagnia. Osona respongué amb un nou escrit en
què es refermava en les seves afirmacions.

Metge. Nascut a Manlleu el 28 de juliol de 1814. Estudià a la
Universitat de Cervera, on aconseguí la llicenciatura en medicina i cirurgia el 1837, i de seguida es presentà davant el Tribunal del Protomedicat per a la Revàlida, condició obligatòria
durant l’època per poder exercir. El 1839, juntament amb el
seu pare, Pere Parcet,* va abandonar Manlleu per començar a
exercir a Sant Genís de Vilassar, on anà a residir. Va ser autor
de nombroses comunicacions i treballs científics publicats en
diverses revistes mèdiques de l’època. Va contribuir a l’edició del Boletín Médico-Farmacéutico del Litoral, aparegut el
1879 i que durant dos anys es va publicar a Mataró. Va ser
soci corresponsal de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, institució a la qual va presentar diverses comunica
cions científiques. Participà en el primer Congrés de Ciències
Mèdiques de Barcelona, celebrat com un acte extraordinari
dins de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Parcet
morí a Sant Genís de Vilassar el 15 de novembre de 1891.
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