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BAYÉS i FUSTER, Antoni
Metge. Nascut a Taradell l’any 1842. Va estudiar la carrera
de medicina a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar
l’any 1864. Es va establir a Tona, on el 1874 va descobrir de
forma fortuïta un brollador d’aigües sulfuroses. De seguida,
Bayés va constituir una societat per explotar aquesta deu amb
Narcís Ullastres Sala i Josep Quintanes i Riumbau. Bayés
va ser el director mèdic del «Manantial Ullastres»; viatjà
pel sud de França per estudiar la gestió dels balnearis, i el
1881 va publicar el llibre Aguas minero-medicinales, salinoyodo-sulfuradas de San Andrés de Tona per tal de donar-lo a
conèixer. L’obertura de l’establiment Ullastres va donar pas
a l’obertura d’altres tres establiments termals més, els manantials Roqueta, Segalés i Codina. Amb el primer, situat a
només dos-cents metres de distància, la societat participada
per Bayés hi va sostenir un llarg plet per tal d’evitar que les
aigües fossin declarades d’utilitat pública. Es va mantenir
un llarg i costós litigi que va durar des de 1890 a 1895. Fi-
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nalment els promotors de Roqueta, ajudats pels editors barcelonins Ramon Montaner i Francesc Simon, van vèncer el
plet. Antoni Bayés es va traslladar a Vic el 1878, des d’on
va seguir dirigint l’establiment Ullastres. Va idear un tractament específic contra les malalties tifoides i una fórmula
mèdica per combatre l’epilèpsia. També va ser un dels primers impulsors del tractament de la tuberculosi mitjançant
les sals d’or. Va ser subdelegat de medicina del partit de Vic
i membre de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, de l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica de Barcelona i de la
Societat Espanyola d’Hidrologia Mèdica. Participà en la vida
cultural i política de Vic, pertanyent al Círcol Literari de Vich
i esdevenint l’any 1881 alcalde de la ciutat. Morí a Vic el dia
26 d’abril de l’any 1899.
BAYÉS i VAYREDA, Antoni
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Metge. Fill de Càndid Bayés i Coch* i nét d’Antoni Bayés
i Fuster,* va néixer a Vic el 1899. Estudià medicina a la
Universitat de Barcelona. En caure malalt d’una tuberculosi
pulmonar es va traslladar al sanatori de Davos (Suïssa) on, a
més de curar-se, va aprofitar per formar-se com a especialista
del pulmó. Va ser capdavanter a Catalunya en la pràctica del
pneumotòrax terapèutic, tractament eficaç a l’època de les
formes cavitàries de la tuberculosi pulmonar. Des del 1922
va treballar a l’Hospital de la Santa Creu de Vic, del qual va
ser director. Va morir a Vic el 27 de setembre de 1979.
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