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DESCRIPCIÓ DEL FONS 
 
 
IDENTIFICACIÓ 

 
 
Codi de referència  
 
CAT XXX SANT FELIU DE GUÍXOLS EMSR 2 AMR 
 
Títol    
 
Fons Antoni Miralles Ribot 
 
Data (es) 
 
1907 / 1972 
 
Volum i suport  
 
 
CONTEXT 

 
 
 
Nom del productor  
 
Antoni Miralles Ribot 
 
Història del productor  
 

Durant l’any 1907, Anton Miralles Tico i Dolors Martinez Ribot, mestres, es troben 
exercint a Sóller (Mallorca). El seu fill, Eloi Miralles Martinez, farmacèutic, els ha seguit 
al poc de casar-se, i a obert una farmàcia al mateix indret. És aquí on l’Antoni Miralles 
Ribot neix, el dia 29 d'Octubre de 1907. 

Més tard, i seguint altra cop els pares, l’Eloi Miralles Martinez es trasllada a Balaguer 
amb tota la família, on torna a obrir una altre farmàcia. Aquí l’Antoni Miralles passarà la 
seva infància. La comunió la fa a Sant Josep de Balaguer, el 7 de Maig de 1916. 

Quan té 11 anys perd la seva mare durant el part de la seva germana, qui també mor. 

Després d’enviduar, l’Eloi Miralles farà estudiar el seu fill petit, Josep Miralles, a 
Tarragona, i el seu fill gran, l’Antoni, a Barcelona, i ell marxarà a Camarassa, on 
tornarà a obrir una farmàcia aprofitant les necessitats del poble degut a la construcció 
de la presa. 

L’Antoni estudia medicina al Liceu de Barcelona, i manté contacte amb els seus 
familiars de Sedó, a la Segarra. En una d'aquestes trobades té la oportunitat de 
bressolar una nena de 9 anys, cosina seva, que s’ha dormit durant una sessió de 
cinema. Aquesta nena és la Cecilia Farras Ollé, la seva futura dona. 



Es casen l’any 1932, i s’estableix com a metge de capçalera a Florejachs, i també a 
Torà. Allà naixerà el seu primer fill, l'Antoni (1933). A Torà hi estaran fins el 1935. 

Poc abans de començar la guerra, i per por que els republicans s'escarneixin en ell, 
aprofita un canvi de metge de capçalera per establir-se a Pineda de Mar quan la seva 
dona està de cinc mesos de la seva propera filla, la Josefina (1937**). L'Antoni Miralles 
exerceix a Pineda de metge i de cap de sanitat. 

Des de Pineda passen per Vilafranca primer (1938), i després a Ulldecona 
(Tarragona), fins al 1942. Allà l'Antoni combina les tasques de metge del poble amb 
els estudis de dentista a Madrid, que no podrà acabar mai degut, segons la seva dona, 
als zels del professorat franquista vers els catalans. Neix el seu tercer fill, l'Eloi 
(1942**). 

El 30 de novembre de 1940 fa les oposicions a Madrid, i el 2 de desembre del mateix 
any és nomenat pel Ministeri de Sanitat de Madrid metge d'assistència pública 
domiciliaria de Sant Feliu de Guíxols. El 20 d'agost de 1941 demana la baixa del 
col·legi de Tarragona. 

 Des de 1942 i durant trenta anys estarà exercint a Sant Feliu de Guíxols, com a cap 
de sanitat del poble, combinant les seves tasques de certificar la salut dels operaris del 
port o les quarantenes dels vaixells, amb les tasques de metge de poble. Viu a la 
Plaça d'Espanya (plaça del mercat), n.15 

Els últims anys de la seva vida els passa entre casa seva, a Sant Feliu de Guíxols, i 
Platja d’Aro, on el seu fill, Antoni Miralles Farràs, ha posat una farmàcia. Mor el 5 de 
desembre de l'any 1972 a Platja d’Aro. 

** Data pendent de confirmació 
[Autor: Toni Miralles] 

 
Història arxivística  
 
La documentació generada arrel de l’activitat professional i personal del Dr. Antoni 
Miralles Ribot es trobava en mans del seu fill Eloi Miralles i del net Toni Miralles.  
El fet de ser un metge que exercí a la zona de la Vall d’Aro i degut a l’existència de 
l’Espai del Metge i de la Salut Rural van fer decidir a la família el dipòsit de les peces i 
documentació durant 20 anys, data en que el fons passarà a ser propietat de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Museu d’història), si cap familiar en vol 
recuperar la possessió abans.  
 
Dades sobre l’ingrés 
 
El fons ingressà al Centre de Documentació i Fons de l’EMSR el 30 de juliol de 2013 
per donació del fill del Dr. Antoni Miralles Ribot. 
 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 

 
 
Abast i contingut 
 
Sistema d’organització 
 



 
 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació 
 
Increments 
 
No es té coneixements ni hi ha previsió de nous increments.  
 
CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS 

 
 
 
Condicions d’accés 
De forma general, el fons és de lliure accés i la seva consulta es realitzarà a la seu del 
Centre de Documentació de l’EMSR (Edifici Monestir, Planta 3, Despatx Museu).  
Es tindrà especial cura en la protecció de les dades personals referents a la salut que 
contenen alguns documents, així com d’aquelles altres dades personals que puguin 
referir-se a la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.  
 
Condicions de reproducció 
 
La reproducció de la documentació es regirà per la legislació vigent sobre la matèria. 
En tot ús públic es farà constar el nom del fons, l’autoria i el codi de referència, prenent 
especial cura en la reproducció dels documents del fons que puguin rebre la 
consideració d’obres de creació.  
 
Llengües i escriptures dels documents 
 
Castellà i català 
 
Característiques físiques i requeriments tècnics 
 
No existeixen.  
 
Instruments de descripció 
 
Es disposa d’inventari del fons amb la descripció sumària a nivell d’unitat documental 
simple / composta.  
 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

 
 
Existència i localització dels originals 
 
Dipositats al Centre de Documentació i Magatzem de l’Espai del Metge i de la Salut 
Rural de Sant Feliu de Guíxols.  
 
Existència i localització de reproduccions 
 
No es té constància de l’existència de reproduccions. 
 
Documentació relacionada 
 
 
 



Bibliografia 
 
Sobre la biografia del Dr. Miralles vegeu: 
 
BUSSOT I LIÑON, G. “Miralles Ribot, Antoni”. Gent d’un segle. Sant Feliu de Guíxols 
1900-2000 (401 apunts biogràfics). Sant Feliu de Guíxols (2011), p. 274 
 
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 

 
 
Autoria i data 
 
Descripció de les unitats documentals i inventari elaborat per Laura Francès San 
Martín i Ferran Mata el 2013. 
 
Fonts 
 
La descripció del fons s’ha basat en la pròpia unitat de descripció. 
 
Regles o convencions 
 
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associacions 
d’Arxivers de Catalunya, 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRE DE CLASSIFICACIÓ 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓ I ACREDITACIONS 
 
1.1 ESCOLARITZACIÓ I TITULACIONS ACADÈMIQUES 
1.2 CURRÍCULUM I RECONEIXEMENT PÚBLIC 
 
2. ACTIVITAT PROFESSIONAL I ECONÒMICA 
 
2.1 EXPEDIENTS PERSONALS 
2.2 ACTES DE PROMOCIÓ I HOMENATGE 
 
3. IMATGES 
 
4. BENS MOBLES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI 
 
1. IDENTIFICACIÓ I ACREDITACIONS 
 
1.1 ESCOLARITZACIÓ I TITULACIONS ACADÈMIQUES 
 
Número 
Registre Descripció Autor Data Estat de 

conservació Observacions 

AMR0009 Diploma honorífic a nom del Dr. Antoni 
Miralles Ribot per el bon aprofitament del 
curs 1915-16 en el Sagrat Cor de Cambrils 

Colegio del 
Sagrado 
Corazón 

04/08/1916 Regular Està deteriorat 

AMR0010 Diploma expedit pel director de l'Institut de 
Lleida per haver tret "sobresaliente" a la 
matèria de Física el curs 1920-21 

Instituto 
General y 
Técnico de 
Lerida 

01/10/1920 Regular Està deteriorat i 
trencat per un 
lateral 

AMR0011 Diploma en el que es dona un 
"Sobresaliente" per l'assignatura de 
"Histologia e Histoquimia normales", expedit 
per la Facultat de Medicina de la Universitat 
de Barcelona durant el curs 1924-25 

Universitat de 
Barcelona 

10/12/1925 Dolent Trencat en dos 
talls 

AMR0012 Títol expedit a nom del Dr. Antoni Miralles 
conforme se li acredita poder exercir com a 
Inspector Municipal de Sanitat 

Director 
General de 
Sanitat 

19/01/1933 Regular Deteriorat pel pas 
del temps 

AMR0013 Títol de Medicina i Cirurgia, expedit per la 
Universitat de Barcelona 

El President 
de la 
República 

03/05/1932 Regular Deteriorat pel pas 
del temps 

 
1.2 CURRÍCULUM I RECONEIXEMENT PÚBLIC 
 
Número 
Registre Descripció Autor Data Ubicació  Estat de 

conservació Observacions  

AMR0014 Certificat expedit per la Entitat "Mútua 
General de Seguros" conforme el Dr. 
Miralles ha estat nombrat Metge del 
“Seguro Obligatorio de Enfermedad” 

Instituto 
Nacional de 
Previsión. 

28/08/1944 Carpeta 
21 

Bo  

 
 
2. ACTIVITAT PROFESSIONAL I ECONÒMICA 
 
2.1 EXPEDIENTS PERSONALS 
 

Número 
Registre  Descripció  Autor  Data Ubicació  

Estat de 
conservació  Observacions  

AMR0015 Certificat conforme el Dr. 
Miralles exerceix de 
pediatra a Sant Feliu de 
Guíxols 

Amadeo 
Massó 
Llach 

23/01/1942 Carpeta 
21 

Regular Deteriorat pel pas del 
temps, té algunes parts 
trencades 

 
2.2 ACTES DE PROMOCIÓ I HOMENATGE 
 
Número 
Registre Descripció Autor Data Ubicació  Estat de 

conservació  Observacions 

AMR0016 Llibret amb els noms de la 
promoció i la seva 
especialitat 

 1954 Carpeta 
21 

Regular Deteriorat pel pas 
del temps, té 
algunes parts 
trencades 

AMR0017 Llibret de promoció de 
metges de 1930 de la 
Facultat de Medicina de 
Barcelona, per la 
conmemoració del XXII 
aniversari 

Laboratorios 
Basileos S.A 

22/06/1952 Carpeta 
21 

Bo  

AMR0018 Carta invitació per el sopar 
de commemoració de la 

Comissió 
Conmemoració 

18/05/1963 Carpeta 
21 

Bo  



Número 
Registre Descripció Autor Data Ubicació  Estat de 

conservació  Observacions 

promoció mèdica de 1929 1963 

AMR0019 Invitació a les Bodas de 
Plata de la Promoció 
Mèdica de 1930 

 01/05/1955 / 
26/05/1955 

Carpeta 
21 

Bo  

AMR0020 Invitació a les Bodas de 
Plata de la Promoció 
Mèdica de 1930 

 06/06/1954 Carpeta 
21 

Bo  

AMR0021 Llibret de 1949 amb la 
Promoció de Metges de 
Barcelona del 1930 

 maig 1949 Carpeta 
21 

Bo  

AMR0022 Llibret de 1957 amb la 
promoció de metges de 
Barcelona de 1924-1930 

 juny 1957 Carpeta 
21 

Regular Li falta la primera 
plana 

AMR0023 Llibret editat el 1944 amb la 
promoció de metges de 
Barcelona de 1930 

 maig 1944 Carpeta 
21 

Bo  

AMR0024 Medalla commemorativa de 
les noves d'argent de la 
promoció de 1930 

 1954 Carpeta 
21 

Bo  

AMR0025 Orla de les noces d'argent 
de la promoció de 1929 

Facultat de 
Medicina de la 
Universitat de Bcn 

1954 Carpeta 
21 

Bo  

 
3. IMATGES 
 

Registre  Títol de la imatge Població  Personatges Data Autor  Procedència  Data 
ingrés Ubicació 

AMR0001 Retrat del Dr. Antoni 
Miralles 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Miralles, Antoni 1952  Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0002 Retrat del Dr. Antoni 
Miralles amb el Dr. 
Viladessau i la seva 
esposa 

 Miralles, 
Antoni; 
Viladessau 

setembre 
1952 

 Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0003 Dispensari mèdic Sant Feliu 
de Guíxols 

Miralles, Antoni 1965  Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0004 Retrat del Dr. 
Miralles amb moto 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Miralles, Antoni 1956  Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0005 Inauguració d'una 
exposició a 
l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Miralles, Antoni 1951 Foto 
Vives 

Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0006 Retrat del Dr. 
Miralles a cavall 

Pineda de 
Mar 

Miralles, Antoni 1936  Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0007 Consulta del Dr. 
Miralles 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Miralles, Antoni 1953  Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

AMR0008 Consulta del Dr. 
Miralles 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Miralles, Antoni 1953  Família 
Miralles 

30/07/2013 Digitalitzat 
ordinador 

 
 
4. BENS MOBLES 
 

Nom de l'objecte Ús i funció Descripció Material Estat de 
conservació  Autor/a Nombre 

d'exemplars  Dimensions  

Màscara 
anestèsia 

medicina; 
anestesiologia 

Màscara de 
plàstic amb parts 
de metall 

Plàstic, 
metall 

bo  1 8 x 9,5 x 
13 cm 

Mascareta 
anestècia 

medicina; 
anestesiologia 

Mascareta de 
metall en forma 
ovalada 

Metall bo Aragonés 1 3 x 8 x 15 
cm 

Bisturí medicina; cirurgia Bisturí de metall Metall bo Swann-
Morton 

1 0,4 x 1,2 x 
13,6 cm 

Bisturí medicina; cirurgia Bisturí de metall Metall bo  1 0,3 x 1 x 
15,6 cm 



Nom de l'objecte Ús i funció Descripció Material Estat de 
conservació  Autor/a Nombre 

d'exemplars  Dimensions  

Bisturí medicina; cirurgia Bisturí de metall Metall bo Aragonés 1 0,3 x 1 x 
15,5 cm 

Bisturí medicina; cirurgia Bisturí de metall Metall bo Roche 1 0,2 x 1,2 x 
15,8 cm 

Bisturí medicina; cirurgia Bisturí de metall Metall bo  1 0,3 x 1 x 
15 cm 

Pinces kocher medicina; cirurgia Pinces dentades 
de metall 

Metall 
(crom) 

bo  1 0,7 x 6,1 x 
13 cm 

Pinces kocher medicina; cirurgia Pinces dentades 
de metall 

Metall bo  1 0,7 x 5,8 x 
14,2 cm 

Pinces kocher medicina; cirurgia Pinces dentades 
de metall 

Metall bo  1 0,5 x 5,8 x 
14,5 cm 

Pinces corvades medicina; cirurgia Pinces corvades 
dentades de 
metall 

Metall 
(crom) 

bo D 1 2 x 7,3 x 
22 cm 

Periostotó medicina; cirurgia Instrument 
punyent de metall 

Metall bo  1 0,5 x 0,6 x 
12,3 cm 

Cisalla medicina; cirurgia Cisalla petita de 
metall 

Metall bo  1 1,1 x 3,1 x 
12 cm 

Cullereta medicina; cirurgia Cullera petita de 
metall 

Metall bo  1 0,5 x 0,6 x 
13 cm 

Sonda acanalada medicina; cirurgia Instrument llarg i 
prim de metall 

Metall bo  1 0,4 x 2,2 x 
13 cm 

Agulla medicina; cirurgia Instrument 
punyent, llarg i 
prim de metall 

Metall bo Moria 1 0,2 x 0,8 x 
14 cm 

N medicina Instrument 
punyent 

Metall bo  1 0,9 x 1,3 x 
10,7 cm 

N medicina  Metall bo  1 0,3 x 0,9 x 
11,2 cm 

Estetoscopi de 
pinard 

medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri de fusta en 
forma de con 

Fusta bo  1 17,4 x 5,5 
x 5,5 cm 

Estetoscopi de 
pinard 

medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri de fusta en 
forma de con 

Fusta bo  1 14,5 x 5 x 
5 cm 

Estetoscopi de 
pinard 

medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri metàl·lic en 
forma de con 

Metall bo  1 14,5 x 5,5 
x 5,5 cm 

Pinces llargues medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Pinces 
metàl·liques 
llargues 

Metall bo  1 2,5 x 3,5 x 
35 cm 

Fórceps medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri de doble 
mànec i doble 
pala ovalada i 
buida de dins 

Metall bo  1 8 x 9,5 x 
40 cm 

Histeròmetre per 
abans del raspat 

medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri metàl·lic i 
allargat amb una 
pala en un extrem 

Metall bo  1 0,7 x 2 x 
33,2 cm 

Espèculum 
vaginal 

medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri de metall 
amb dues peces 
planes i 
allargades unides 
per una clau que 
les uneix o 
separa 

Metall bo  1 4,5 x 6 x 
12,5 cm 

Valva vaginal medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Estri metàl·lic en 
forma de "L" 

Metall 
(inox.) 

bo Artilleria 1 4,7 x 12 x 
22 cm 

Cullera de raspat medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Cullera metàl·lica 
foradada 

Metall bo  1 1 x 1,4 x 
25 cm 

Cullera de raspat medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Cullera metàl·lica 
foradada 

Metall bo  1 1 x 1,6 x 
25 cm 



Nom de l'objecte Ús i funció Descripció Material Estat de 
conservació  Autor/a Nombre 

d'exemplars  Dimensions  

Cullera de raspat medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Cullera metàl·lica 
foradada 

Metall bo  1 2 x 2 x 
29,5 cm 

Cullera per 
vegetacions 

medicina; 
ginecologia i 
obstetrícia 

Cullera metàl·lica 
foradada 
lleugerament 
corvada 

Metall bo Duffaud 1 2 x 4,6 x 
24 cm 

Destil·lador (?) medicina; 
laboratori 

Ampolla de vidre 
amb una obertura 
i amb un tub que 
s'insereix dins el 
cos de l'ampolla 

Vidre bo  1 9,5 x 8 x 
5,5 cm 

Destil·lador medicina; 
laboratori 

Ampolla de vidre 
amb dues 
obertures a la 
part superior, una 
d'horitzontal i 
l'altra formant un 
angle de 90º, de 
la qual penja un 
tub que s'insereix 
dins el cos de 
l'ampolla 

Vidre bo  1 18,5 x 10,5 
x 9 cm 

Matraç medicina; 
laboratori 

Ampolla de vidre 
circular amb un 
liquid blau dins i 
amb una obertura 
tapada per un tap 

Vidre, 
suro, 
líquid 

bo  1 19 x 9 x 9 
cm 

Tub refrigerant (?) medicina; 
laboratori 

Dos tubs de vidre 
units amb una 
obertura a un 
extrem, dos a 
l'altra i una al 
lateral 

Vidre bo  1 1 x 2 x 
11,3 cm 

N medicina; 
laboratori 

Tub de vidre amb 
una obertura a 
cada extrem 

Vidre bo Ibys 1 1,5 x 1,5 x 
9,8 cm 

N medicina; 
laboratori 

Pal de vidre amb 
un filferro a la 
punta 

Vidre, 
metall 

regular  1 0,5 x 0,5 x 
14 cm 

N medicina; 
laboratori 

"Embut" de 
porcellana 

Porcellana bo  1 4,3 x 4,3 x 
15 cm 

N medicina; 
laboratori 

"Embut" de 
porcellana 

Porcellana bo  1 5,2 x 5,2 x 
15 cm 

Tub d'assaig medicina; 
laboratori 

Tub de vidre 
cil·líndric amb 
una base 
arrodonida en un 
extrem i una boca 
a l'altre 

Vidre bo Ju Salleron 1 2,5 x 3 x 
16,5 cm 

N medicina; 
laboratori 

Pala de vidre amb 
una rosca 
metàl·lica 

Vidre, 
metall 

bo  1 2,5 x 2 x 
12,3 cm 

N medicina; 
laboratori 

Dos tubs de vidre 
units per un tap 

Vidre, 
suro 

bo  1 2,5 x 12,5 
x 26 cm 

N medicina; 
laboratori 

Pal metàl·lic amb 
punta de vidre 

Vidre, 
metall 

bo  1 0,6 x 0,5 x 
19 cm 

N medicina; 
laboratori 

Tub d'assaig dins 
d'un tub d'assaig 
més gran 

Vidre bo  1 5,7 x 5,7 x 
21 cm 

Termòmetre medicina; 
laboratori 

Termòmetre 
allargat 

Vidre bo Ju Salleron 1 0,6 x 0,6 x 
20,5 cm 

Baròmetre 
(oenobaròmetre) 

medicina; 
laboratori 

Baròmetre dins 
d'una caixa/tub 

Vidre bo E. Houdart 1 3,2 x 3,2 x 
22 cm 

Pipeta graduada medicina; 
laboratori 

Pipeta graduada 
amb suport de 
fusta 

Vidre bo  1 36,7 x 11,5 
x 8,4 cm 



Nom de l'objecte Ús i funció Descripció Material Estat de 
conservació  Autor/a Nombre 

d'exemplars  Dimensions  

Hemòmetre medicina; 
laboratori 

Dos tubs, un amb 
líquid i l'altre buit 
amb una obertura 
superior, dins un 
suport 

Vidre, 
plàstic, 
metall, 
líquid 

bo Sahli 1 12 x 3,9 x 
2,8 cm 

Recomptador de 
cèl·lules, globos 
blancs i rojos 

medicina; 
laboratori 

Caixeta amb 
estris de vidre i 
plàstic 

Vidre, 
plàstic 

bo Neubauer 1 3,2 x 14 x 
11 cm 

Pot esterilitzador medicina; 
laboratori 

Pot cil·líndric de 
metall 

Metall bo  1 18,3 x 13,7 
x 13,7 cm 

Microscopi medicina; 
laboratori 

Microscopi amb 
caixa de fusta i 
complements 

Metall, 
vidre, 
plàstic 

bo Stiassnie 
Paris 

1 37 x 22,2 x 
24,6 cm 

Caixa 
esterilitzadora 

medicina; 
laboratori 

Caixa rectangular 
de metall 

Metall bo  1 14,5 x 36 x 
13 cm 

Xeringa medicina; medicina 
general 

Capça amb 
xeringa 

Plàstic, 
metall 

bo Lerson 1 3 x 12,4 x 
4,3 cm 

Xeringa medicina; medicina 
general 

Capça metàl·lica 
amb xeringa i 
complements 

Vidre, 
metall, 
suro 

bo  1 4 x 13,2 x 
4,2 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo Esco 1 1 x 0,7 x 
10 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo Esco 1 1 x 0,7 x 
10 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo Esco 1 1 x 0,7 x 
0,9 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo  1 0,4 x 0,7 x 
11,5 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo  1 0,7 x 0,7 x 
6,4 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo  1 0,7 x 0,7 x 
6,5 cm 

Agulla de xeringa medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo PS 1 0,4 x 0,7 x 
9,1 cm 

Agulla medicina; medicina 
general 

Agulla de metall Metall bo  1 0,7 x 0,7 x 
8,4 cm 

Ronyonera medicina; medicina 
general 

Safata metàl·lica 
en forma de 
ronyó 

Metall 
(acer 
inox.) 

bo BRA 1 4,5 x 30 x 
18,8 cm 

Martell de 
reflexes 

medicina; medicina 
general 

Martell metàl·lic Metall regular Cooperativa 
de consum 
S. de M. de 
C. 

1 1,5 x 5,3 x 
16,2 cm 

Llum frontal medicina; medicina 
general 

Portalàmpades, 
alimentada per un 
cable elèctric i un 
endoll. Tot plegat 
està unit a una 
clau i a altres 
peces annexes, 
com la que 
permet subjectar-
lo al cap del 
metge 

Metall, 
plàstic 

bo  1 5,5 x 17,5 
x 27,5 cm 

Llum frontal medicina; medicina 
general 

Peça circular, 
còncava, una de 
les cares de la 
qual és reflectant 
i porta una 
bombeta, 
alimentada per un 
cable elèctric. 
L'instrument està 
provist d'una clau 
i d'altres peces 
annexes, com la 
que permet 

Metall, 
plàstic 

bo Maxni 1 10 x 11 x 
13,5 cm 
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subjectar-lo al 
cap del metge 

Lupa medicina; medicina 
general 

Lupa metàl·lica Metall, 
vidre 

bo  1 0,6 x 4,5 x 
8,7 cm 

Lupa medicina; medicina 
general 

Lupa metàl·lica Metall, 
vidre 

bo  1 0,8 x 4,5 x 
9 cm 

Mirall frontal medicina; medicina 
general 

Peça circular, una 
de les cares de la 
qual és reflectant 
amb una cinta per 
subjectar-ho al 
cap 

Plàstic, 
metall 

bo  1 8,5 x 9,4 x 
8 cm 

Fonendoscopi medicina; medicina 
general 

Instrument amb 
dos "braços" de 
metall, conectats 
per una goma 
amb una peça 
rodona i de metall 

Plàstic, 
metall 

dolent Maxni 1 2 x 18 x 13 
cm 

Fonendoscopi medicina; medicina 
general 

Instrument amb 
dos "braços" de 
metall, conectats 
per una goma 
amb una peça 
rodona i de 
metall. Dins una 
bosseta i amb 
complements 

Metall, 
plàstic 

bo Mag 1 2,5 x 14,5 
x 17 cm 

Tensiòmetre 
(Oscilotonòmetre) 

medicina; medicina 
general 

Caixeta amb un 
maneguí, una 
unitat mesuradora 
(manòmetre), un 
tub que els 
connecta ambdós 
i una pereta 
infladora que es 
connecta al 
maneguí. 

Vidre, 
metall, 
plàstic, 
teixit 

bo Cooperativa 
de consum 
S. de M. de 
C. 

1 8 x 27 x 17 
cm 

Botador medicina; 
odontologia 

Peça amb mànec 
arrodonit i braç 
cilíndric acabat en 
punta 

Metall bo  1 3 x 2,5 x 
13,5 cm 

Botador corbat medicina; 
odontologia 

Peça amb mànec 
arrodonit i braç 
acabat en punta 
corbada 

Metall bo  1 3 x 2,5 x 
13,5 cm 

Botador corbat medicina; 
odontologia 

Peça amb mànec 
arrodonit i braç 
acabat en punta 
corbada 

Metall bo  1 2,7 x 2,5 x 
13,5 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec 
corbat 

Metall bo Aesculap 1 2 x 3,4 x 
16,5 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec en 
forma de "L" 

Metall bo  1 2,4 x 5 x 
18,5 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec 
corbat 

Metall bo  1 2,5 x 2,5 x 
17,5 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec en 
forma de "L" 

Metall bo  1 2,5 x 2,7 x 
17,3 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec 
corbat 

Metall bo Aesculap 1 2,4 x 2 x 
18 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec 
corbat 

Metall bo  1 2,5 x 2,5 x 
17,5 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça amb el bec 
"al costat" 

Metall bo  1 1,7 x 3,7 x 
15,3 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça amb el bec 
"al costat" 

Metall bo  1 2 x 3,3 x 
15 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça amb el bec 
"al costat" 

Metall bo Nicro 1 1,7 x 3,4 x 
14,5 cm 
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Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec en 
forma de "L" 

Metall bo Nicro 1 2,4 x 3,3 x 
18 cm 

Fòrceps medicina; 
odontologia 

Pinça de bec 
recte 

Metall bo Simplex 1 1,7 x 2,4 x 
16 cm 

N medicina; 
odontologia 

Estri allargat amb 
una punxa 
corbada a cada 
extrem 

Metall bo  1 0,4 x 0,4 x 
17,5 cm 

Oftalmoscopi medicina; 
oftalmologia 

Instrument 
allargat dins una 
caixa amb un 
cable i un cilindre 
metàl·lic 

Metall, 
plàstic 

bo Oculus 1 3 x 5,8 x 
20,5 cm 

Cullereta pels ulls medicina; 
oftalmologia 

Cullera petita de 
metall 

Metall bo  1 0,5 x 0,7 x 
12,8 cm 

Cullereta pels ulls medicina; 
oftalmologia 

Cullera petita de 
metall 

Metall bo  1 0,5 x 0,7 x 
13 cm 

Sonda llagrimal medicina; 
oftalmologia 

Estri metàl·lic 
amb unes pinces 
en forma de 
ferradura 

Metall bo  1 0,7 x 3,2 x 
8 cm 

Blefarostat 
(pinces pels ulls) 

medicina; 
oftalmologia 

Pinces petites de 
metall 

Metall bo  1 1,5 x 3,2 x 
6 cm 

Blefarostat 
(pinces pels ulls) 

medicina; 
oftalmologia 

Pinces petites de 
metall 

Metall bo  1 1 x 4,3 x 7 
cm 

Pinces per les 
parpelles 

medicina; 
oftalmologia 

Pinces amb les 
pales circulars i 
planes, un d'elles 
amb un forat 

Metall 
(crom) 

bo Martin 1 1,7 x 2,1 x 
8,5 cm 

Oftalmoscopi medicina; 
oftalmologia 

Peça rodona amb 
una mirall de dos 
cares i un braç 
metàl·lic 

Metall, 
plàstic 

bo  1 0,6 x 4,7 x 
11,5 cm 

N medicina; 
oftalmologia 

Instrument 
semblant a unes 
ulleres de metall 

Metall, 
plàstic 

bo Ch. Dion B 
S.G D.G. 

1 3,5 x 14 x 
25 cm 

Porta-cotons (?) medicina; 
oftalmologia 

Estri llarg i prim 
de metall, acabat 
en punta en un 
extrem i a l'altra 
en forma de "cor" 

Metall bo Collin 1 0,5 x 2 x 
12 cm 

Cànula (?) medicina; 
oftalmologia 

Tub petit de 
metall 

Metall bo  1 0,5 x 1 x 9 
cm 

Cànula (?) medicina; 
oftalmologia 

Tub petit de 
metall 

Metall bo  1 0,5 x 1 x 9 
cm 

Sonda llagrimal 
mal·leable 

medicina; 
oftalmologia 

Estri llarg i prim 
de metall, acabat 
en punta pels dos 
extrems 

Metall bo Moria 1 0,3 x 0,8 x 
14 cm 

Sonda llagrimal 
mal·leable 

medicina; 
oftalmologia 

Estri llarg i prim 
de metall, acabat 
en punta pels dos 
extrems 

Metall bo  1 0,2 x 0,2 x 
13,5 cm 

Sonda llagrimal 
mal·leable 

medicina; 
oftalmologia 

Estri llarg i prim 
de metall, acabat 
en punta pels dos 
extrems 

Metall bo Moria 1 0,2 x 0,8 x 
14 cm 

Sonda llagrimal 
mal·leable 

medicina; 
oftalmologia 

Estri llarg i prim 
de metall, acabat 
en punta pels dos 
extrems 

Metall bo  1 0,2 x 0,2 x 
13,2 cm 

Cànula (?) medicina; 
oftalmologia 

Tub petit de 
metall 

Metall bo  1 0,5 x 1 x 
7,8 cm 

Cànula (?) medicina; 
oftalmologia 

Tub petit de 
metall 

Metall bo  1 0,4 x 0,4 x 
12,8 cm 

Cànula (?) medicina; Tub petit de Metall bo  1 0,4 x 0,4 x 
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oftalmologia metall 9,2 cm 

Pinces pel nas medicina; 
otorrinolaringologia 

Pinces 
metàl·liques 

Metall bo  1 4,5 x 10,5 
x 11,5 cm 

Tisores per treure 
amígdales 

medicina; 
otorrinolaringologia 

Instrument 
metàl·lic allargat 
amb una 
"guillotina" a un 
extrem 

Metall bo H. Pfau 1 0,9 x 2,4 x 
15,5 cm 

Tisores per treure 
amígdales 

medicina; 
otorrinolaringologia 

Instrument 
metàl·lic allargat 
amb una 
"guillotina" a un 
extrem 

Metall bo H. Pfau 1 0,9 x 3,1 x 
15,5 cm 

Tisores per treure 
amígdales 

medicina; 
otorrinolaringologia 

Instrument 
metàl·lic allargat 
amb una 
"guillotina" a un 
extrem 

Metall bo H. Pfau 1 0,9 x 2,6 x 
15,5 cm 

Suport per les 
tisores per treure 
amígdales 

medicina; 
otorrinolaringologia 

 Metall bo H. Pfau 1 3,8 x 9 x 
16 cm 

Diapasó medicina; 
otorrinolaringologia 

Estri metàl·lic en 
forma de "Y" 

Metall bo H. Pfau 1 1 x 2,5 x 
17 cm 

N (pel nas) medicina; 
otorrinolaringologia 

Instrument 
allargat de metall 

Metall bo  1 2 x 6 x 14 
cm 

N medicina; 
otorrinolaringologia 

Instrument de 
metall en forma 
de "V" amb una 
rosca a la part 
inferior 

Metall bo TS 1 1,2 x 5,5 x 
12,5 cm 

Pinces per agafar 
la llengua 

medicina; 
otorrinolaringologia 

Pinces corbades 
amb les pales 
planes, circulars i 
de goma 

Metall, 
plàstic 

bo  1 2 x 7,2 x 
14,3 cm 

Abaixa-llengües medicina; 
otorrinolaringologia 

Peça metàl·lica 
plana amb les 
puntes 
arrodonides 

Metall bo  1 0,2 x 2,1 x 
11 cm 

Mirall per laringe medicina; 
otorrinolaringologia 

Peça de mànec 
recte, cilíndric, 
prim, i mirall 
circular i pla a la 
punta 

Metall bo  1 0,7 x 1 x 
14 cm 

Mirall per laringe medicina; 
otorrinolaringologia 

Peça de mànec 
recte, cilíndric, 
prim, i mirall 
circular i pla a la 
punta 

Metall bo  1 1 x 1,5 x 
15,5 cm 

Mirall per laringe medicina; 
otorrinolaringologia 

Peça de mànec 
recte, cilíndric, 
prim, i mirall 
circular i pla a la 
punta 

Metall regular  1 2,5 x 2,5 x 
16 cm 

Xeringa per 
l'orella 

medicina; 
otorrinolaringologia 

Xeringa gran de 
metall 

Metall bo  1 4,5 x 6 x 
27 cm 

Otoscopi medicina; 
otorrinolaringologia 

Instrument 
allargat, amb una 
peça en forma de 
con en un extrem 
i a l'altre un cable. 
Dins una caixa 
amb 
complements 

Metall, 
plàstic 

bo Modell 
"EFF" 
D.R.G.M. 

1 5,5 x 20,5 
x 8,5 cm 

Con per otoscopi medicina; 
otorrinolaringologia 

Con metàl·lic Metall bo  1 4 x 3 x 3 
cm 

Con per otoscopi medicina; 
otorrinolaringologia 

Con metàl·lic Metall bo  1 3,5 x 3 x 3 
cm 
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Con per otoscopi medicina; 
otorrinolaringologia 

Con metàl·lic Metall bo  1 3,5 x 3 x 3 
cm 

Aparell per 
neumotòrax 
(Forlanini?) 

medicina; 
pneumologia 

Aparell de vidre 
amb dos bosses 
principals i un 
sistema de tubs 
que les 
comuniquen, unit 
a un tub de goma 

Vidre, 
plàstic, 
metall, 
líquid 

regular  1 10 x 26,5 x 
16 cm 

Fil per cosir 
ferides 

medicina; 
traumatologia 

Rodet de fil 
planer dins una 
bosseta de cartró 

Teixit, 
plàstic, 
cartró 

bo Archibald 
Turner 

1 0,8 x 5,5 x 
11,5 cm 

Pinces posa 
grapes 

medicina; 
traumatologia 

Pinces llargues 
amb quatre dents 
a la punta 

Metall bo  1 1 x 8,7 x 
25,5 cm 

Grapes medicina; 
traumatologia 

Grapes unides 
per un filferro 

Metall bo  8 0,5 x 1,5 x 
8,5 cm 

Cullera medicina; 
traumatologia 

Cullera metàl·lica 
de mànec ample 

Metall bo  1 1,5 x 1,8 x 
17 cm 

Pinces (?) medicina; 
traumatologia 

Pinces de bec 
petit 

Metall regular  1 0,8 x 5,3 x 
17 cm 

Pinces Kocher medicina; 
traumatologia 

Pinces dentades 
de metall 

Metall regular  1 0,5 x 5,5 x 
11,5 cm 

Pinces Kocher medicina; 
traumatologia 

Pinces dentades 
de metall 

Metall bo  1 0,6 x 6,3 x 
14,5 cm 

N medicina; 
traumatologia 

 Metall bo C. Rio 1 1 x 1 x 13 
cm 

N medicina; 
traumatologia 

 Metall bo  1 1,3 x 6,6 x 
10,7 cm 

N medicina; 
traumatologia 

 Metall bo  1 1,3 x 6,6 x 
10,7 cm 

N medicina; 
traumatologia 

 Metall bo  1 0,5 x 0,6 x 
12,3 cm 

Tisores medicina; 
traumatologia 

Tisores corbades 
de metall 

Metall bo Gentile 1 2 x 5,5 x 
15 cm 

Dilatador Beniqué medicina; urologia Vara de metall 
amb l'extrem 
corbat en forma 
de ganxo 

Metall, 
plàstic 

bo  1 1 x 7,5 x 
24 cm 

Dilatador Beniqué medicina; urologia Vara de metall 
amb l'extrem 
corbat en forma 
de ganxo 

Metall bo  1 1,8 x 6,5 x 
25 cm 

Dilatador Beniqué medicina; urologia Vara de metall 
amb l'extrem 
corbat en forma 
de ganxo 

Metall bo  1 1,8 x 6,5 x 
25 cm 

Dilatador Beniqué medicina; urologia Vara de metall 
amb l'extrem 
corbat en forma 
de ganxo 

Metall bo  1 2,1 x 5,5 x 
24,5 cm 

Dilatador Beniqué medicina; urologia Vara de metall 
amb l'extrem 
corbat en forma 
de ganxo 

Metall bo  1 1,9 x 6,5 x 
24,5 cm 

Sonda medicina; urologia Tub de metall, 
prim i 
lleugerament 
corbat per un 
extrem 

Metall bo  1 1 x 3 x 16 
cm 

Sonda medicina; urologia Tub de metall, 
prim i 
lleugerament 
corbat per un 
extrem 

Metall bo  1 0,8 x 2,5 x 
14,5 cm 

Sonda medicina; urologia Tub de metall Metall bo  1 1,5 x 2,5 x 
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prim 10,7 cm 

Mànec sonda medicina; urologia Instrument 
allargat, compost 
d'una part de 
plàstic i una de 
metall, amb un 
forat a cada 
extrem 

Metall, 
plàstic 

bo  1 2,5 x 2,5 x 
27 cm 

N (component 
sonda) 

medicina; urologia Tub cilíndric de 
metall 

Metall bo  1 1 x 1 x 16 
cm 

N (component 
sonda) 

medicina; urologia Punxó metal·lic Metall bo  1 0,3 x 0,3 x 
7,2 cm 

N (component 
sonda) 

medicina; urologia Peça en forma de 
"L", amb un vidre 
arrodonit en un 
extrem 

Metall, 
vidre 

bo  1 1 x 2 x 3 
cm 

Maletí de metge medicina Maletí de cuir, 
marró fosc, amb 
una ansa i 
l'obertura a la part 
superior 

Cuir, 
metall 

bo  1 25 x 40,5 x 
22 cm 

 


