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ARUMÍ i FARGAS, Joaquim

Metge. Nascut a Vic el 22 de novembre de 1898. Estudià 
medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicencià el 
1923. Es doctorà amb la tesi titulada Embriogénesis de las 
vías lagrimales. Després d’ampliar estudis a Lon dres, va 
treballar al Centre Quirúrgic Oftalmològic de Barcelona, a 
Vic i a la Garriga. L’any 1934 era professor auxiliar per opo-
sició a la Facultat de Medicina de Barcelona, havent estat 
encarregat de la Càtedra d’Oftalmologia en morir el doctor 
Soria. Després de la Guerra Civil va presidir la cooperativa 
de consum del Col·legi de Metges de Barcelona. També va 
ser professor adjunt, amb el doctor Casano vas Carnicer. Va 
morir a Barcelona el 10 de gener de 1980.
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Va ser autor, també, dels següents treballs: «Etiopatogenia de la 
mio pía», «Carcinomas metastásicos de la coroi des», «Los síndromes 
ulcerosos en la con juntiva y córnea», «Cisticerco subconjunti val» i «Es-
tado actual del problema de la Of talmia simpática». 

Fonts: 57 i 67.

BADIA i ANDREU, Salvador

Metge. Nascut a Torelló el 5 de gener de 1847. Va cursar 
medicina a Barcelona. Doctorat el 1870, va ser poc després 
metge de l’Hospital Garde de Corps, de Berlín, durant la 
guerra del 1870. En agraïment a la seva tasca sanitària va ser 
condecorat amb la creu de la Corona de Prússia. També va ro-
mandre algun temps a París i a Londres. Deixeble i amic del 
doctor Josep Letamendi. Va ser entusiasta propagandista de 
la doctrina vegetariana i de la hidroteràpia. Cap a l’any 1885 
es va decantar vers l’homeopatia. Va ser professor auxiliar a 
la Facultat de Medicina de Barcelona. Cap al 1879 va formar 
part de la Junta Provincial de Beneficència de Barcelona. Va 
formar part de la junta directiva de l’Ateneu Barcelonès i va 
ser secretari de la Societat Econòmica d’Amics del País de 
Barcelona. Col·laborador de la Revista de Ciencias Médicas 
i Archivos de Terapéutica Médica y Quirúrgica. Va ser també 
en els primers temps director de l’Enciclopedia Médico-Far-
macéutica, de marcada orientació vitalista. Aquesta revista 
era l’òrgan d’expressió de l’Acadèmia Mèdico-Farmacèuti-
ca, de la qual Badia va ser president. També col·laborà a El 
Consultor Homeopático i la Revista Homeopática. Membre 
de la primera junta de l’Acadèmia Mèdico-Homeopàtica de 
Barcelona. A banda de traduir diverses obres mèdiques, la 
seva obra abasta diversos aspectes de la pràctica mèdica, i són 
remarcables els seus treballs sobre l’origen i el tractament del 
càncer. 




