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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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