HOMS i SALGOT, Josep

HORTET i PAULO, Marcel

Sacerdot i professor d’ensenyament primari. Va néixer a Centelles l’any 1821 i morí a Vic l’any 1896. Estudià la carrera
eclesiàstica al Seminari de Vic. Després de ser ordenat sacerdot anà de vicari a Oristà, i poc temps després es féu missioner del Sagrat Cor de Maria, tasca que no pogué dur a terme a
causa de problemes de salut. Llavors entrà al Seminari de Vic
per fer de professor de primera instrucció. Esdevingué secretari de cambra dels bisbes Palau, Castanyer i Jordà. Aquest
últim el nomenà canonge-arxiprest de la catedral (1866) i dos
anys després va ser escollit degà del Capítol. Va ser autor de
diverses obres de text per a l’ensenyament de l’aritmètica i de
la geografia. El butlletí eclesiàstic de Vic es referia a les seves
Nociones de Geografía en aquests termes: «Obrita muy recomendable por la sencillez, orden claridad y precisión con que
está escrita, cualidades necesarias para la fácil inteligencia,
que ayudan mucho a la memoria y que no siempre se hallan
en las de su clase». Les seves obres van ser utilitzades com a
llibre de text en diverses escoles.

Metge. Visqué entre la segona meitat del segle xviii i el primer terç del segle xix. Va ser metge de l’exèrcit i capità de
miquelets del Terç de Vic. Exercí a Planoles i a Toses. Va ser
un dels introductors a Catalunya de la vacunació antiveròlica. Ell mateix obtingué de les vaques el «cow-pox» necessari
per dur a terme les inoculacions pertinents. Escrigué una monografia en què explica les característiques de la vacuna de
Jenner i la seva aplicació a les poblacions de la vall de Ribes.
Aquest treball va acompanyat d’un apèndix amb diversos testimonis que certifiquen l’acció de la vacuna que ell mateix
preparava. Entre aquestes certificacions hi figura la del cirurgià vigatà Ramon Vila.*
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