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La creació de la Medalla i la Placa Josep Trueta neix

de la voluntat del Govern de la Generalitat de premiar

aquelles persones i institucions que més s’han destacat en el

seu treball per al progrés de la sanitat i, alhora, del desig

d’homenatjar la memòria d’un dels científics catalans més

eminents i universals, el doctor Josep Trueta.

La figura de Josep Trueta anirà sempre ineludible-

ment lligada al progrés mèdic i científic, a uns valors de ser-

vei i dedicació envers els malalts i les persones que pateixen

i al compromís ferm i sincer amb el seu país, Catalunya. Per

aquest motiu, el nom de Josep Trueta és possiblement el que

millor simbolitza l’orgull de treballar per a la millora de la

nostra sanitat i, en honor d’ell, hem instituït aquestes distin-

cions.

Catalunya, tot i ser un país petit, és ple de persones i

entitats amb vitalitat i ganes d’esmerçar esforços per fer-la

avançar. El nostre teixit sanitari, per exemple, és extraor-

dinàriament ric en professionals que, oberts als nous

avenços tècnics i canvis socials, treballen dia a dia amb rigor,

il·lusió i professionalitat per donar resposta a les necessitats

de salut dels ciutadans. Per la seva banda, la societat civil

catalana es caracteritza per un notable dinamisme i un alt

grau de compromís que, en l’àmbit sanitari, es manifesten

en institucions i associacions que estan en tot moment al ser-

vei dels malalts.
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A persones i entitats amb aquest perfil van dirigides

la Medalla i la Placa Josep Trueta, amb el convenciment que

de candidats amb mèrits mai no en faltaran i amb la volun-

tat de reconèixer no només el treball dels premiats, sinó del

conjunt d’un col·lectiu que ha empès Catalunya a un lloc

preponderant en el concert sanitari internacional.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
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En les darreres dècades, la sanitat catalana ha experi-

mentat tot un seguit de canvis que li han permès evolucio-

nar i transformar-se per tal d’adaptar-se a les necessitats

canviants de la població. Amb l’esforç de tots, hem aconse-

guit dotar-nos d’un sistema sanitari equitatiu, integral i

d’accés universal que ofereix un servei proper al ciutadà

i assoleix un elevat nivell de satisfacció entre els ciutadans.

Ara, a les portes del segle XXI, ens cal seguir apos-

tant, més que mai, per la qualitat i l’eficiència per tal de

seguir fent de les persones l’eix del nostre servei i poder

donar resposta als nous reptes i requeriments que ens plan-

teja el futur, que s’albira ple d’esperances però també d’im-

portants desafiaments.

Tanmateix, tenim elements per ser optimistes de cara

a aquests nous horitzons de futur. L’element principal són

les persones, els professionals que en els seus diferents

camps d’actuació, treballen per al progrés de la sanitat en els

seus vessants assistencial, docent i de recerca. L’altre gran

capital de què disposem són les entitats i organitzacions que,

amb objectius i missions diferents, coincideixen finalment

en el seu treball i en la seva dedicació al servei de la salut dels

ciutadans.

La creació d’aquestes distincions, la Medalla i la

Placa Josep Trueta, respon, doncs, a la lògica necessitat i a la
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ferma voluntat de guardonar tots aquells professionals i ins-

titucions que més s’han distingit en el seu servei en ordre al

progrés i la millora de la sanitat. Creiem que la figura del

doctor Josep Trueta, per les seves qualitats humanes, cientí-

fiques i patriòtiques, ha esdevingut un model a seguir per a

molts professionals de la sanitat de casa nostra i simbolitza

perfectament l’esperit d’aquests guardons, per la qual cosa

hem volgut donar-los el seu nom.

Amb la concessió de la Medalla i la Placa Josep

Trueta distingim, doncs, a unes persones i a unes entitats per

la seva pròpia tasca però, alhora, volem reconèixer l’esforç,

el dinamisme i la dedicació de tot un sector professional que

possibilita el desenvolupament del nostre país mitjançant el

servei a la salut de la seva població.

Eduard Rius
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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D E C R E T
310/1997, de 9 de desembre, pel qual es creen la Medalla

i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.

Amb la finalitat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin des-
tacat de manera significativa pels serveis prestats en ordre al progrés i la
millora de la sanitat, cal instituir unes distincions que siguin atorgades pel
Govern de la Generalitat de Catalunya als qui en siguin creditors.

Per aixo, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d’a-
cord amb el Govern,

D E C R E T O

Article 1
Es creen la Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari, per tal que

la Generalitat de Catalunya pugui distingir les persones físiques i jurídiques
que, per llurs mèrits, hagin contribuït destacadament al progrés i la millora
de la sanitat. La Medalla s’atorgara a persones físiques i la Placa a persones
jurídiques.

Article 2
Aquestes condecoracions seran realitzades en argent, i la Medalla tin-

dra una miniatura. Els dissenys corresponents figuren a l’annex d’aquest
Decret.

Article 3
La concessió d’ambdues condecoracions serà feta per Decret del

Govern, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social.
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Disposicions Finals

—1.  Es faculta el conseller de Sanitat i Seguretat Social per adoptar
les mesures necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

—2.  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de desembre de 1997

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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D E C R E T
191/1998, de 21 de juliol, de concessió de la Medalla

i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.

La Medalla i la Placa Josep Trueta varen ser creades pel Decret
310/1997, de 9 de desembre (DOGC núm. 2578, de 13.2.1998), amb la finali-
tat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin destacat de manera signi-
ficativa pels serveis prestats en ordre al progrés i la millora de la sanitat.

A proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i d’acord amb el
Govern,

D E C R E T O

Article 1
Atorgar la Medalla Josep Trueta a les persones següents:

Josep Ma. Gil-Vernet i Vila

Metge especialista en urologia. Pels avenços aconseguits en les tècni-
ques de cirurgia urològica, que han estat reconeguts internacionalment. El
gran nombre d’innovacions en cirugia renal extracorpòria i en el tractament
de neoplàsies vesicals han representat veritables progressos en la pràctica
urològica. Va ser l’artífex del primer trasplantament de ronyó a l’Estat
espanyol i de l’establiment del primer programa de trasplantament renal.

Joan Massagué i Solé

Científic expert en teràpia gènica. Per les seves investigacions al
Memorial Sloan-Kettering Center de Nova York, on ha aconseguit signifi-
catius progressos en la descripció genètica de mecanismes cel·lulars vinculats
als càncers de pàncreas i de còlon. En reconeixement a l’alt nivell assolit
internacionalment per aquest jove científic català i per la seva innovadora
contribució al control de determinats tipus de neoplàsies.
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Ciril Rozman i Borstnar

Metge internista i hematòleg. Català d’adopció que ha consolidat el
prestigi internacional de l’escola clínica del professor Pedro i Pons i l’hema-
tològica del professor Farreras Valentí amb el seu esforç i els seus extraordi-
naris coneixements. La seva producció científica ha estat un punt de referèn-
cia obligada i en especial la seva labor d’investigació en el trasplantament de
moll d’os. El seu compromís amb el país que el va acollir s’ha demostrat,
entre altres accions, amb la recent publicació en català del reconegut tractat
de Medicina Interna Farreras-Rozman.

Article 2
Atorgar la Medalla Josep Trueta en forma de placa a l’entitat següent:

Fundació Josep Carreras

Entitat pionera en la promoció de la donació de moll d’os per al tras-
plantament. Una de les seves remarcables iniciatives va ser la creació del
Registre de Donants de Moll d’Os (REDMO) que disposa d’una base de
dades superior als 25.000 donants disponibles. Ha aconseguit un important
ressò de les seves actuacions, exemple de servei humanitari i de compromís
social.

Barcelona, 21 de juliol de 1998

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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L’acte solemne de concessió de la Medalla 
i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari

tingué lloc a Barcelona el dia 27
d’octubre de 1998, al Palau de la

Generalitat, sota la presidèn-
cia del Molt Honorable

Senyor Jordi Pujol

•••
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