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FORCADA i SORS, Carles

Farmacèutic. Nascut a Vic el 31 d’agost de 1870 i mort el 7 
de desembre de 1954. Va ser un dels capdavanters a Vic de 
les aplicacions terapèutiques físiques i creà un laboratori amb 
aparells de corrents i instal·là un aparell de raigs X en el seu 
propi domicili. Dirigí el Laboratori Municipal i formà part 
de les juntes de diverses cases benèfiques, de la Càmara de 
la Propietat i del Museu Episcopal. Va ser, també, membre 
del Círcol Literari de Vich, on llegí algunes memòries. L’any 
1919 era director d’una escola d’arts, d’indústria i agricultura 
a Vic. Militant de la Unión Patriótica, va ser diputat per Vic 
durant el Directori fins a 1931. Presidí l’assemblea local de la 
Creu Roja fins a la seva mort.
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Falsificaciones de pan, vino y leche. Memòria llegida al Círcol Literari 
de Vich en la sessió del 28 de març de 1898. [Manuscrit no loca-
litzat.]

Química General. Experiments pràctics. Conjuntament amb Josep 
Bayés i Coch. Memòria llegida al Círcol Literari de Vich en la ses-
sió del 22 de gener de 1899. [Manuscrit no localitzat.]
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GENÍS i BAYÉS, Ramon

Tecnòleg de la pell. Va néixer a Vic l’any 1905 en el si d’una 
família amb llarga tradició en la indústria de la pell. Després 
de la mort del pare i per motiu dels estudis dels fills, l’any 
1918 la família es va traslladar a Barcelona. En aquesta ciutat 
Ramon Genís va completar els seus estudis i aconseguí gra-
duar-se en direcció d’indústries tèxtils a l’Escola Industrial. 
El 1928 va començar a treballar com a tècnic a l’empresa Ma-
terias Colorantes S.A., que més endavant quedaria absorbida 
per la multinacional química Sandoz. En aquesta empresa es 
va especialitzar en el ram dels colorants i el tintatge treballant 
sobretot en la secció comercial. L’experiència aconseguida 
en la pràctica laboral i l’estudi continuat van fer que l’any 
1935 aconseguís l’especialització en tècniques d’aplicació 
de productes químics en la indústria de la pell. D’aquesta 
manera Genís es retrobava amb la seva tradició familiar, una 
tradició que en ell va prendre la categoria de vocació i a la 
qual dedicaria bona part de la seva vida professional i pri-
vada. Durant la dècada de 1930 la feina el va portar a rela-
cionar-se amb adobers, blanquers o pellaires del país. En les 




