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Un any més, tinc la gran satisfacció, com a president

de la Generalitat de Catalunya, de dedicar unes paraules

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

Trueta 2000.

Aquesta insigne distinció, creada l’any 1997, ret

homenatge a una brillantíssima personalitat, a una figura

que ha ultrapassat els límits de totes les fronteres, a un home

que, amb la seva tasca profunda i abnegada, enriquida amb

una infinita solidaritat i  humanitat, ha contribuït al progrés

de la sanitat universal.

El temps que ens ha tocat viure exigeix, indubtabla-

ment, l’esforç de mantenir viva la nostra memòria històrica,

que és també la d’una nació que, més enllà de la fugacitat de

les restriccions polítiques sofertes, ha estat capaç de projec-

tar al món personatges com el doctor Josep Trueta.  

Aquest premi és, doncs, una modesta aportació a la

important tasca de recordar i projectar a la societat la figu-

ra d’un gran personatge, d’un gran català universal, d’un

científic i d’un patriota que, amb la seva gran obra, va con-

tribuir al progrés de la medicina mundial i, alhora, va pro-

clamar arreu del món la seva catalanitat.

Així mateix, el nostre temps és testimoni i hereu del

llegat del doctor Josep Trueta, del seu sòlid compromís amb

les persones i de la seva ferma voluntat de millorar la sani-
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tat en benefici dels ciutadans. I avui podem dir que és aquest

llegat en forma de compromís i excel·lència professional el

que ha marcat la quotidianitat del treball diari dels profes-

sionals i les institucions guardonats amb aquesta distinció.

La concessió de la Medalla i la Placa Josep Trueta és,

doncs, un profund reconeixement del poble i del Govern de

Catalunya a la valuosa i important tasca d’aquestes persones

i entitats que, des dels seus diferents camps d’actuació, tre-

ballen pel progrés de la sanitat catalana i s’esforcen per

millorar dia a dia la salut i la qualitat de vida dels nostres

conciutadans.

A tots els guardonats, i al conjunt de professionals i

institucions que integren el nostre sistema sanitari, els vull

fer arribar la meva felicitació i el meu reconeixement a la

seva constància, competència i voluntat de servei, que han

estat i seran elements indispensables per al progrés i la

millora de la salut i el benestar del nostre poble.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
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Enguany s’atorgarà la Medalla i la Placa Josep Trueta

al mèrit sanitari, en la seva tercera edició. Aquesta és una

distinció nascuda de la voluntat del Govern de la

Generalitat de guardonar aquelles persones i institucions

que més s’han destacat per les seves contribucions al progrés

de la sanitat.   

Aquesta distinció vol reconèixer la gran tasca dels

protagonistes contemporanis de l’evolució sanitària a

Catalunya, tot recordant els valors de compromís humà,

esperit de servei i voluntat de progrés d’un dels catalans més

universals: el doctor Josep Trueta.  

La seva figura ha estat sempre el viu referent d’un

home compromès amb la medicina i la ciència, d’un perso-

natge que, en uns temps difícils, va mantenir viva l’espurna

de l’esperança i va treballar amb fermesa  pel progrés del seu

país.

Però la dimensió professional i humana del doctor

Josep Trueta, que sens dubte va ser el resultat d’una perso-

nalitat extraordinària i d’un continuat esforç personal, neix

també del substrat i la base col·lectiva de tot un poble,  d’una

nació que amb el pas dels segles ha estat capaç de consolidar

un model propi i genuí de societat; una societat cohesionada

i emprenedora, que ha col·locat Catalunya com a referent en

l’àmbit internacional.
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I és en aquesta societat oberta i participativa on, al

llarg dels anys, hem anat construint un model sanitari

modern i arrelat al país; un model sanitari que és el resultat

de diferents sensibilitats, diferents aportacions i diferents

perspectives, però d’una única i clara voluntat col·lectiva de

compartir responsabilitats i progressar conjuntament.

Els professionals i les institucions distingits amb la

Medalla i la Placa Josep Trueta formen part activa d’aques-

ta voluntat col·lectiva de progrés i, alhora, amb el seu espe-

rit científic, la seva qualitat professional i la seva solidaritat

i voluntat de servei, són un clar exemple de la dimensió glo-

bal de la sanitat que representa la figura del doctor Josep

Trueta.

A tots els guardonats i a tot el conjunt de persones,

que amb el seu esforç i dedicació fan possible, dia rera dia,

una sanitat més humana i més eficaç al servei de la salut i la

qualitat de vida dels nostres ciutadans, els vull fer arribar,

doncs, el meu profund agraïment i reconeixement, amb la

ferma convicció que aquest és el camí que fa possible el pro-

grés del nostre país, Catalunya.

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 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 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.
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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

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i  Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

D E C R E T
317/2000, de 27 de setembre, 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:

Dr. Joaquim Barraquer i Moner

(Barcelona, 1927) Oftalmòleg. Catedràtic de cirurgia ocular de la

UAB, director de l’Institut Universitari Barraquer i de l’Escola Professional
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d’Oftalmologia i fundador del Banc d’ulls per a tractaments de ceguesa.

Creador d’una tècnica d’extracció de la cataracta per mitjà de l’α-quimio-

tripsina. Continuador de la tasca iniciada pel seu pare, el Dr. Ignasi

Barraquer, ha mantingut el prestigi de l’Institut i ha fet que aquest centre

continuï sent un referent mundial en l’àmbit de l’oftalmologia.

Dr. Francesc Xavier Solé i Balcells

(Valls, 1924) Uròleg. Es va formar de la mà del Dr. Puigvert. Va ser

cap del Servei d’Urologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron. A la Fundació

Puigvert va continuar la feina iniciada pel Dr. Puigvert. Ha representat la

urologia espanyola i catalana arreu del món i ha donat a conèixer el nivell de

l’especialitat al nostre país. En els darrers anys ha estat director de Docència

de la Fundació Puigvert. 

Dr. Lluís Revert i Torrellas

(Girona, 1928) Nefròleg. A l’Hospital Clínic va crear el primer servei

de nefrologia de l’Estat i va ser el primer catedràtic d’aquesta especialitat, per

la qual cosa pot ser considerat el fundador de la nefrologia del nostre país. Ha

estat fundador i president de la Societat Catalana de Nefrologia i de la Lliga

Espanyola per a la Unitat contra la Hipertensió Arterial. És membre de la

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Dr. Antonio Viladot i Perice

(Barcelona, 1922) Traumatòleg i cirurgià ortopèdic. Ha estat professor

de la Facultat de Medicina de la UAB, fundador i president de l’Associació
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Espanyola de Medicina i Cirurgia del Peu, i president de la Societat Catalana

de Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica. També ha estat fundador i presi-

dent del Collège International de Podologie. Ha estat un referent interna-

cional de les patologies del peu.

Dr. Lluís Barraquer i Bordas

(Barcelona, 1923) Neuròleg. Membre d’una nissaga de neuròlegs, ha

continuat la tradició familiar encetada pel seu avi, el Dr. Barraquer i

Roviralta, un dels pares de la neurologia d’aquest país. Va ser president de la

Societat Espanyola de Neurologia i va ser el primer president de la Societat

Catalana de Neurologia, i fundador i president de la Societat Catalana de

Neuropsicologia. Va ser catedràtic associat de neurologia de la Universitat

Autònoma de Barcelona. Ha estat director del Servei de Neurologia de

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i consultor-director emèrit d’aquest

centre. És membre de diverses societats científiques internacionals i ha publi-

cat nombrosos llibres i articles mèdics. La seva obra Neurologia fonamental,

és internacionalment reconeguda, ja que integra les aportacions de la neuro-

fisiologia moderna amb la clínica neurològica clàssica. 

Dr. Xavier Magriña i Veciana

(Barcelona, 1949) Ginecòleg. Des de l’any 1972 desenvolupa la seva

tasca professional als EUA. Ha estat cap del Servei d’Obstetrícia i

Ginecologia de la Clínica Mayo d’Arizona i actualment és professor de la

Mayo Graduate School of Medicine. Des de fa uns anys treballa en la mani-

pulació genètica d’un adenovirus per prevenir adherències en cirurgia pèlvi-

Josep Trueta 00 PERPDF  29/12/00 14:01  Página 12



ca, així com un antivirus monoclonal que permet detectar activitat cancero-

sa en teixits aparentment normals. Enguany ha rebut el premi Professorship,

distinció acadèmica que li ha atorgat la Clínica Mayo en reconeixement a la

seva tasca com a cirurgià, investigador i educador quirúrgic. És el primer

català que rep aquesta prestigiosa distinció. 

Article 2

Atorgar la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les entitats

següents:

Mútua de Terrassa

Va ser fundada ara fa cent anys per un grup d’empresaris amb l’ob-

jectiu d’oferir, des d’una entitat sense finalitat de lucre, la cobertura de tot el

salari a aquells treballadors que pel fet d’estar malalts només cobraven la

meitat del sou. Al llarg d’aquests cent anys, aquesta entitat, amb una clara

vocació de servei, s’ha anat expandint i diversificant i actualment ofereix, a

banda de serveis hospitalaris, serveis sociosanitaris i d’atenció primària.

Mútua de Terrassa ha estat sempre una institució capdavantera que ha tin-

gut com a objectiu treballar per la salut dels ciutadans i la millora de la sani-

tat del nostre país.

Unió Catalana d’Hospitals

Creada l’any 1975 és una organització empresarial que agrupa entitats

proveïdores de serveis sanitaris, el denominador comú de les quals és la

voluntat d’oferir serveis sanitaris de qualitat a la societat amb la màxima

eficiència. Com a agent social que defensa el paper de la societat civil catala-
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na i la gestió empresarial, la Unió Catalana d’Hospitals és un interlocutor

vàlid amb l’Administració i amb la societat en matèria de sanitat i serveis

socials. La seva missió és influir en l’àmbit sectorial dels serveis sanitaris i

socials, cohesionar la força dels seus associats i aportar desenvolupaments

socials i econòmics sostenibles en benefici del ciutadà. Actualment la Unió

Catalana d’Hospitals agrupa 88 entitats.

Barcelona, 27 de setembre de 2000

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i  Pey
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 9 de
gener de 2001, al Palau de la

Generalitat, sota la presidèn-
cia del Molt Honorable

Senyor Jordi Pujol

•••
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