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SADURNÍ i  VILARDEBÒ, Albert

Metge. Va néixer a Vic l’any 1884. Estudià medicina a la 
Universitat de Barcelona, on es llicencià l’any 1909. S’es-
pecialitzà en oftalmologia. Exercí a Barcelona, Tona i Vic. 
Morí a Vic l’any 1960. Segons el testimoni del doctor Miquel 
Conill i Santies, recollit per Josep Vilaseca i Llobet, el doctor 
Sadurní era «un bon home, el Dr. Sadurní, oftalmòleg, era un 
home molt llest, era intel·ligentíssim, del més intel·ligent que 
he vist a la meva vida, que, pobre home, s’havia d’escalfar a 
l’hivern amb els llibres de la seva biblioteca... Cremava els 
llibres, jo us en puc donar part perquè ho vaig veure, no m’ho 
van explicar, ho vaig veure».
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SALARICH i GIMÉNEZ, Josep

Metge i agrònom. Nascut a Vic el 29 de novembre de 1849. 
Fill del també metge Joaquim Salarich i Verdaguer,* estudià 
medicina a Barcelona. Desenvolupà la seva carrera profes-
sional a Vic, i l’any 1871 assumí el càrrec de director del 
seu hospital. Va ser autor de diversos treballs mèdics, alguns 
d’ells publicats en revistes especialitzades de l’època. Des-
taquen els seus escrits sobre les anàlisis d’aigües i la higi-
ene i salut pública en general. Durant l’epidèmia de còlera 
de 1885 a Vic la seva actuació va merèixer el reconeixement 
de les autoritats locals i dels seus conciutadans. S’interes-
sà, també, pels temes agrícoles, fent propostes renovadores 
sobre els cultius que convenien a la comarca, d’acord amb 
la nova situa ció que representava l’arribada del ferrocarril a 
Vic. Nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona, va ser condecorat amb la 
Creu del mèrit militar. A banda de la tasca científica, va tenir 
un paper destacat en la vida social i cultural de Vic. Va ser 
regidor de l’Ajuntament de Vic (1893) i arribà a ser tinent 




