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entre els seus socis corresponents, considerant el mèrit del 
seu manual obstètric, amb data de 15 de novembre de 1867. 
El 1870 va abandonar Centelles per instal·lar-se a Barce lona, 
on continuà l’exercici de la medicina en una consulta parti-
cular. A la capital catalana es va destacar per una participació 
activa en els debats mèdics de l’Acadèmia. Va dedicar els úl-
tims anys de la seva vida a la redacció d’un Tratado practico 
para las comadronas, que no va arribar a acabar. Va morir als 
60 anys, a conseqüència d’un ràpid procés catarral, el dia 14 
de desembre de 1877. 
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Metge. Va néixer l’any 1890. Exercí la medicina a Roda de 
Ter del 1924 al 1930. El 18 d’octubre de 1930 va ser nome-
nat metge interí supernumerari de l’Hospital de Vic on va 
col·laborar amb el doctor Joaquim Salarich i Torrents.* Era 
un bon coneixedor de les malalties infantils. Va ser un dels 
fundadors de l’agrupació vigatana d’Esquerra Republicana. 
Compromès en la lluita política, l’octubre del 1934 va ser 
un dels caps de la resistència a l’exèrcit, i fou empresonat a 
causa d’aquests fets. Va morir als 48 anys, l’abril de 1938, 
víctima d’una malaltia.
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