
SAN i RICART, Ramon

Metge. Nascut a Vic el 2 de febrer de 1882 i mort a Barcelona 
el 22 de maig de 1955. Estudià medicina a la Universitat de 
Barcelona, on obtingué el premi extraordinari de llicenciatu-
ra. Pensionat per la Junta de Ampliación de Estudios, viatjà 
per diversos països d’Europa i Àsia, fent estades també als 
Estats Units, on va estudiar les tècniques de trasplantament 
de teixits i òrgans al College of Physicians and Surgeons de 
Nova York i del cultiu de teixits in vitro a la Fundació Rocke-
feller, tema de la seva tesi doctoral, també guardonada amb 
premi extraordinari. Treballà amb els doctors Valentí Carulla 
i Salvador Cardenal, i esdevingué professor auxiliar a la Cà-
tedra de Terapèutica Física de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona. El 1909 va participar en la fundació 
de la revista Theràpia, de la qual esdevingué secretari de re-
dacció. Va ser un dels capdavanters en la introducció al nos-
tre país de les noves tècniques de cirurgia ortopèdica, i l’any 
1929 participà en la fundació de la Société Internatio nale 

de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT). 
Treballà a l’hospital benèfic infantil de Natzaret, on dirigí 
la secció de cirurgia. Va ser membre de la Reial Acadèmia 
de Barcelona, on ingressà l’any 1936 amb un discurs sobre 
«Empelts lliures de fàscia. Estudis experimentals i clínics», 
treball en què exposa les seves experiències sobre aquest ti-
pus d’empelts realitzades amb gossos i que va ser contestat 
pel pare Jaume Pujiula.
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SASTRE i PUIG, Joan

Metge. Va néixer a Taradell a mitjan segle xviii. Estudià me-
dicina a la Universitat de Cervera, on es graduà l’any 1784. 
Exercí com a metge titular a Taradell, vila de la qual va es-
criure una topografia mèdica. L’any 1790 es va traslladar a 
Barcelona, on va formar part de l’Acadèmia de Medicina 
d’aquesta ciutat. Col·laborà amb el metge empordanès Josep 
Masdevall escrivint dos opuscles sobre l’«opiata», medecina 
elaborada per Masdevall a base d’opi i utilitzada per combatre 
les anomenades a l’època «calentures pútrides». En aquestes 
obres Sastre, després de relatar els episodis epidèmics que 
van afectar Catalunya i Aragó a principis dels anys vuitanta 
del segle xviii, certifica, a partir de diversos casos clínics, 
l’eficàcia de l’opiata i la seva mixtura antimonial. 
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