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MORETA, Ignasi

Metge. Nascut a Vic, era doctor en filosofia i medicina. Va 
viure entre les darreries del segle xvii i el començament del 
xviii. Escrigué un opuscle en què atacava les idees propug-
nades pel metge també vigatà Fèlix Osona* sobre l’epidèmia 
de febre maligna, probablement tifoidea, que afectà Vic i co-
marca l’any 1684.
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NOGUÉ i ROCA, Josep

Metge i escriptor. Nascut a Vic l’any 1851. Quan tenia només 
dos anys la seva família es va traslladar a Barcelona, ciutat 
on va estudiar medicina, es llicencià l’any 1873. A causa de 
problemes de salut va haver de fer, per prescripció mèdica, 
una estada curativa a Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès). 
En retornar a Barcelona va entrar en contacte amb el doc-
tor Ramon Roig, antic company de facultat, qui l’inicià en 
la pràctica de la medicina homeopàtica. L’exercici d’aquesta 
doctrina mèdica el va dur a ser-ne un dels principals promo-
tors a Catalunya, i arribà a esdevenir, primer, vicepresident 
i, més tard, president de l’Acadèmia Homeopàtica de Barce-
lona. Dirigí la Revista de Medicina Homeopática i participà 
en la fundació i la direcció de la Revista de Homeopatía Ca-
talana. També va ser un dels redactors de El Consultor Ho-
meopático. A més de l’activitat científica, també va conrear 
la literatura, i fou autor de diverses peces tatrals en català i 
castellà. Morí l’any 1908. 
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