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És una satisfacció per a mi, com a president de la

Generalitat de Catalunya, adreçar-me a tots vostès amb

motiu de la concessió de la Medalla i la Placa Josep Trueta

al mèrit sanitari de l’any 1999.

La Medalla i la Placa Josep Trueta van ser creades

l’any 1997, coincidint amb el centenari del naixement d’a-

quest il·lustre metge, científic i patriota català, amb la fina-

litat d’honorar aquelles persones i entitats que, pels seus

mèrits, hagin contribuït significativament al progrés i la

millora de la sanitat.

Amb aquesta iniciativa, que enguany arriba a la seva

segona edició, el Govern de la Generalitat pretén reconèixer

el treball i les aportacions d’una sèrie de persones i institu-

cions que, amb el seu esforç, dedicació, talent i compromís,

han prestat un servei d’especial valor en l’àmbit sanitari.

Tanmateix, la institució de la Medalla i la Placa Josep

Trueta no respon només a la voluntat de distingir o recom-

pensar una sèrie de científics o entitats d’especial vàlua. To t

recordant la figura del doctor Josep Trueta, aquests guardons

volen ser també un reconeixement a la tasca que porta a

terme el conjunt del sector sanitari català. Un sector especial-

ment dinàmic, actiu i innovador, l’activitat del qual es tra-

dueix finalment en termes de salut, benestar i qualitat de vida

per a les persones.
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Així doncs, a tots els guardonats i a la resta de pro-

fessionals i institucions que integren el nostre teixit sanitari,

els vull fer arribar la meva felicitació més cordial, que és

alhora un reconeixement al seu treball, constància, com-

petència i voluntat de servei.

J ordi Pu jo l
President de la Generalitat de Catalunya
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Per segon any, el Govern de la Generalitat atorga la

Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari. Es tracta

d’un reconeixement a les aportacions d’una sèrie de perso-

nes i entitats al progrés de la sanitat i a la millora de la salut

dels ciutadans.

En les pàgines d’aquesta publicació, hi consta la rela-

ció dels guardonats i el motiu pel qual han estat distingits.

Crec que tots els premiats són justos mereixedors d’aquest

reconeixement, ja sigui pel seu esperit científic, expertesa i

qualitat professional o bé pel seu compromís humà, solida-

ritat i voluntat de servei.

Aquest és precisament un dels trets definitoris del

món sanitari, que hem volgut que quedés reflectit en aques-

ta convocatòria. En el nostre sector, és fonamental la con-

junció entre el vessant científic i tècnic inherent a tota acti-

vitat sanitària i el component social i humanitari que entra

en joc en veure’s afectat el valor més preuat de les persones,

la salut. El desenvolupament de la sanitat és doncs, en bona

part, fruit de la complementarietat i de les sinergies entre

aquests dos vessants de l’actuació sanitària.

Estarem d’acord en el fet que una de les figures que,

pel seu altíssim nivell professional i pels seus valors perso-

nals, representa millor aquesta dimensió global de la medi-

cina i de la sanitat és la del doctor Josep Trueta. El nom de
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Josep Trueta està íntimament lligat al progrés mèdic i

científic i a uns valors de compromís envers el país i les

persones. Per això, la concessió d’aquestes distincions és

també, any rere any, un homenatge a la seva memòria.

Així doncs, tot recordant el que representa la figura

del doctor Trueta per a Catalunya i expressant el ferm con-

venciment que al nostre país no ens faltaran mai candidats

mereixedors d’aquestes distincions, vull fer arribar el meu

reconeixement a tots els guardonats i al conjunt de persones

que, dia rere dia i any rere any, treballen al servei de la salut

dels ciutadans de Catalunya.

E duard Riu s
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 això, 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’atorgarà a persones físiques i la Placa a persones
jurídiques.

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

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.

Disposicions Fi na l s

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

J ordi Pu jo l
President de la Generalitat de Catalunya

E duar d Rius
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

D E C R E T
370/1999, de 27 de desembre, de concessió de la Medalla 

i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.

La Medalla i la Placa Josep Trueta van 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 amb vista 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:

Jo Erik Asvall

Metge. Ciutadà danès dedicat durant molts anys a la direcció de
l’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut. Per
la seva decisiva contribució a l’aplicació a Europa i a Catalunya de les políti-
ques de salut pública mundials i comunitàries i dels ajuts sanitaris a la pobla-
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ció europea més necessitada, en especial els adreçats a la cura dels infants. La
seva vàlua personal i professional ha estat especialment demostrada darrera-
ment per la seva important contribució al suport humanitari i sanitari en els
conflictes bèl·lics dels Balcans.

Moisès Broggi i Vallès

Metge especialista en cirurgia. Català de soca-rel que ha mantingut un
compromís permanent amb el país i amb els ciutadans, té la Creu de Sant
Jordi des del 1982, en la primera concessió que se’n va fer. En reconeixement
a tota una carrera d’abnegada dedicació a la medicina i la cirurgia, i espe-
cialment per la introducció d’importants innovacions en la cirurgia de la
cavitat abdominal i per l’estudi dels àmbits de l’anatomia quirúrgica, els trac-
taments del goll per manca de iode, les hèrnies i les hipertensions per causes
hepàtiques. Per la seva excepcional vessant humanista i ètica, d’acord amb un
tarannà presidit pels valors del proïsme i la solidaritat, demostrats a basta-
ment en l’exercici de la medicina i durant la seva tasca a la Comissió
Deontològica del Col·legi de Metges de Barcelona i a la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

Ricard Castillo i Cofiño

Metge especialista en hematologia. Per la seva important contribució
investigadora, docent i assistencial als coneixements i al progrés científics en
matèria d’hemoteràpia i hemostàsia, en el marc d’una extensíssima i profito-
sa trajectòria professional desenvolupada íntegrament a Catalunya. Ha des-
tacat pels seus rellevants estudis sobre la trombosi, que han transcendit inter-
nacionalment, i per la seva tasca docent com a catedràtic a la Facultat de
Medicina de la Universitat de Barcelona i, en els darrers temps, com a presi-
dent de l’empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de
Transfusió i Banc de Teixits.
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Joan Rodés i Teixidor

Metge especialista en Hepatologia. Pels avenços aconseguits en el
camp de les malalties del fetge i gastroenterològiques, com ara la insuficièn-
cia hepàtica greu, la colèstasi crònica, l’hepatitis crònica per virus B i C, el
càncer de fetge, les complicacions de la cirrosi hepàtica i el trasplantament de
fetge, que han tingut un gran ressò a nivell internacional. En reconeixement
a les seves múltiples iniciatives per al progrés de la medicina a Catalunya, en
especial en l’activitat investigadora, des de l’Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona i darrerament des de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer, a la seva tasca docent i a la seva àmplia producció cien-
tífica, que és un punt de referència obligatori en aquestes matèries.

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

Fundació Enriqueta Vilavecchia

Entitat dedicada a la millora de la qualitat de vida dels infants malalts
de càncer. En reconeixement al seu suport permanent a les activitats assis-
tencials contra el càncer infantil, molt específicament pel recolzament que
ofereixen a les famílies dels nens, i pel seu impuls i iniciativa en el desenvo-
lupament de la recerca sanitària duta a terme pels oncòlegs infantils a
Catalunya. Una de les seves principals iniciatives va ser col·laborar en l’edi-
ció del llibre El futur existeix, que ofereix als infants elements de convicció per
afrontar el futur amb esperança.

Barcelona, 27 de desembre de 1999

J ordi Pu jo l
President de la Generalitat de Catalunya

E duar d 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 1 de
febrer de 2000, al Palau de la

Generalitat, sota la p r e s i d è n-
cia del Molt Honorable

Senyor Jordi Pujol

• • •
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