CALLÍS i MARQUET, Josep

CAMPÀ i CARDONA, Climent

Agrònom. Nasqué a Vic l’any 1879. Estudià peritatge agrícola. Escrigué articles sobre agricultura a La Veu de Catalunya,
Gazeta Montanyesa, Gazeta de Vich, Revista de la Cambra
Agrícola Ausetana, de la qual va ser-ne director, i Ausona,
amb el pseudònim de «Galerich». Junt amb Lluís B. Nadal
fundà Catalunya Vella, on ocupà el càrrec de secretari. Va ser
membre del Círcol Literari de Vich. Va pertànyer a l’Asso
ciació de la Premsa de Vic. Morí a Vic l’any 1954.

Metge. Nascut a Folgueroles el juny de 1811. Fill del metge Esteve Campà, que exercí a Vic. Des del 1836 era soci
agregat de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona
i subdelegat de Medicina i Cirurgia de Vic, ciutat on exercí.
Va ser metge auxiliar de Sanitat Militar. També va ser soci de
l’Acadèmia de Bones Lletres. El 1854, atesa la seva actuació davant l’epidèmia de còlera que afectà Vic, va rebre una
ploma d’or del municipi de Vic i el seu nom va ser inscrit en
una làpida en els edificis de la casa consistorial. Per aquest
mateix motiu el govern el va condecorar amb la creu de mèrit
d’epidèmies. És autor dels articles corresponents al partit de
Vic del Diccionario geográfico, publicat per Pascual Madoz.
Col·laborà a La Abeja Médica i El Monitor de la Salud. Va
morir a Vic el 12 de març de 1868.
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