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NOTA DE PREMSA  
 

Reus, 11 d’abril de 2019 

 

L’espai museístic de l’Hospital amplia  
la galeria de metges amb la presència del  

Dr. Antoni Pont i Molins 

 

Aquesta galeria acull ressenyes biogràfiques de dotze metges que han destacat en la 

pràctica de la medicina a la nostra ciutat 

 
L’espai museístic de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus amplia la galeria de metges que han 

destacat en la pràctica mèdica a la nostra ciutat. Concretament s’ha incorporat la ressenya biogràfica del 

Dr. Antoni Pont i Molins (1897-1962) metge especialista en ginecologia, que va arribar a Reus de la mà 

del Dr. Alexandre Frias Roig el qual li va proposar venir a la capital del Baix Camp per treballar a l’Institut 

de Puericultura, conegut popularment com la Gota de la Llet. 

 

El Dr. Pont i Molins va practicar la primera cesària i la primera transfusió a la nostra ciutat. Va ser metge 

de l’Hospital Sant Joan de Reus i de la Seguretat Social des de la seva creació. També va impartir 

classes a estudiantes d’infermeria i a llevadores a l’Hospital, a la Creu Roja i a l’Institut de Puericultura. 

Va col·laborar en la creació de la Clínica Nostra Sra. de Misericòrdia, que més tard va ser la seva pròpia 

clínica. 

 

Aquesta nova ressenya s’afegeix a les onze que s’hi han anat instal·lant des que el maig de 2013 es va 

obrir l’espai museístic de l’Hospital. Aquestes ressenyes són: 

Pere Mata i Fontanet (1811-1877) 

Josep Alberich i Casas (1824-1878) 

Francesc Gras Fortuny (1858-1943) 

Alexandre Frias i Roig (1878-1963) 

Claudi Tricaz Arnillas (1879-1952) 

Salvador Vilaseca i Anguera (1896-1975) 

Jaume Sabater Vallès (1899-1978)  

Pere Cavallé Pi (1908-1987) 

Josep Balsells Samora (1907-1986) 

Emili Briansó Planes (1863-1922) 

Romà Massot i Gimeno (1906-1981) 
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Una mirada a la sanitat pública local 
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus acull, des del maig de 2013, un Espai Museístic dedicat a la 

sanitat, que vol ser una mirada a l'evolució de la sanitat pública local a partir de tres institucions: l'Institut 

Pere Mata, l'Institut de Puericultura Dr. Frias "la Gota de la Llet" i el mateix hospital, i de metges, que han 

tingut un paper important en la pràctica mèdica a la nostra ciutat.  

 

Situat a la planta -1 acull materials provinents, bàsicament de donacions. Així, per exemple, actualment 

s’hi poden veure cartells dels anys 20 i 30 de la Gota de la Llet amb consells per a les mares; material 

mèdic i quirúrgic donat pels familiars del Dr. Claudi Tricaz, o material oftalmològic donat pel Dr. Francesc 

Gras Salas com un taula-cadira d’exploració molt singular. L’exposició es completa amb un conjunt de 

publicacions mèdiques entre les que destaquen uns Fulls Clínics editats a Reus als anys 30 i 

reproduccions en guix d’òrgans del cos (cervell, pulmons, ronyons), dedicats a la formació. 

 

 


