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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 31 de
gener de 2003, al Palau de la
Generalitat, sota la presidència del Molt Honorable
Senyor Jordi Pujol
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Un any més, tinc la gran satisfacció, com a president
de la Generalitat de Catalunya, d’adreçar-vos unes paraules
amb motiu de la concessió de la Medalla i la Placa Josep
Trueta al mèrit sanitari 2002.
La figura del doctor Josep Trueta simbolitza la tasca
profunda i abnegada, la constància, la voluntat d’avançar,
l’esperit de servei, i el compromís solidari i humà, d’un gran
professional i un gran català que, ultrapassant les nostres
fronteres, ha esdevingut universal. El doctor Josep Trueta
ha estat tot un referent per a la medicina mundial, i és que
les seves importants aportacions van esdevenir una millora i
un avenç per a la sanitat del seu moment. La passió desbordant del doctor Josep Trueta per la seva professió, el seu
infatigable esperit humanista, i el seu ferm i incombustible
compromís amb la seva nació han estat una constant al llarg
de tota la seva vida.
Amb la concessió d’aquest premi contribuïm a la
valuosa tasca de recuperar de la memòria col·lectiva la figura d’aquest eminent doctor i català. Els nostres dies són fidel
testimoni que la intensitat de l’obra i de l’esperit del doctor
Josep Trueta resta vigent en el si de la nostra sanitat. El seu
gran compromís amb les persones, el seu constant esperit de
superació i la incansable voluntat de servei han estat, són i
seran el model i l’essència de la sanitat catalana i del treball
quotidià dels professionals i de les institucions que en formen part.

A través dels guardonats, i de totes i tots els qui formen part de la sanitat a Catalunya, mantenim viu l’esperit
emprenedor i compromès d’un català universal, un esperit
present en el conjunt del col·lectiu sanitari que ha estat l’ànima de l’actual progrés, dinamisme i eficàcia de la nostra
sanitat, d’una sanitat que vol afrontar els nous i importants
reptes per seguir avançant en el seu únic objectiu, el servei a
les persones.
A tots els guardonats, i al conjunt de professionals i
institucions que integren aquest esforç col·lectiu per fer possible una sanitat més humana, més propera i de més qualitat, els vull transmetre la meva sincera felicitació i el meu
reconeixement al seu sòlid compromís envers la millora de
la salut del nostre poble i el benestar del nostre país.
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Enguany celebrem la cinquena edició de l’atorgament de la Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.
La creació d’aquesta distinció pel Govern de la Generalitat
neix de la voluntat de guardonar aquelles persones i institucions que més s’han destacat en el seu treball quotidià per
contribuir al progrés de la sanitat i al benestar de les nostres
ciutadanes i ciutadans.
Aquesta gran tasca dels protagonistes contemporanis
de l’evolució sanitària a Catalunya, és el ferm testimoni del
compromís humà, de l’esperit de servei i de la voluntat de
progrés d’un dels catalans més internacionals, el doctor
Josep Trueta.
La figura d’aquest eminent doctor ultrapassa la
dimensió estrictament professional. I és que més enllà de les
seves cabdals contribucions a la medicina mundial, el doctor
Josep Trueta sempre esdevindrà per a totes i tots nosaltres el
viu referent d’un home al servei del seu poble i de la seva
terra. Aquesta dimensió global del professional compromès,
que simbolitza la figura del doctor Josep Trueta, resta arrelada en el si de la voluntat col·lectiva de compromís i de progrés de totes i tots els professionals que formen part activa
del nostre sistema sanitari
La qualitat professional i la solidaritat humana són,
sense cap mena de dubte, elements essencials i inherents al
progrés mèdic i científic. I el doctor Josep Trueta, com tots

els guardonats i com el conjunt de persones que formen part
de la nostra sanitat, són una inestimable mostra d’aquest
gran binomi que ha fet possible que, en aquests darrers anys,
la sanitat catalana hagi esdevingut un referent internacional
de qualitat, eficiència i servei, una realitat que, amb l’esforç
de tots, hem de mantenir i millorar, per donar resposta als
nous i importants reptes que ja tenim plantejats.
A tots els guardonats, i a tots els professionals que
amb el seu esforç i compromís han fet i estan fent possible
una sanitat més humana i més eficaç al servei de les nostres
ciutadanes i ciutadans, els vull fer arribar el meu sincer
agraïment i profund reconeixement, amb el ferm convenciment que entre tots ens cal trobar nous elements que ens
garanteixin assolir amb èxit els nous reptes sanitaris que ens
planteja el futur a mitjà i llarg termini i que contribuiran,
sens dubte, al progrés i el benestar de Catalunya i el seu
poble.
Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

DECRET
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 destacat 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’acord 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.

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

DECRET
22/2003, de 21 de gener, de concessió de la Medalla
i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari.

Barcelona, 9 de desembre de 1997
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

La Medalla i la Placa Josep Trueta van ser creades pel Decret

Eduard Rius i Pey

310/1997, de 9 de desembre (DOGC núm. 2578, de 13.2.1998), amb la finali-

Conseller de Sanitat i Seguretat Social

tat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin destacat de manera significativa 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. Gerard Vergés i Príncep
(Tortosa, 1931) Farmacèutic. Empresari. Dedicat al món de les anàlisis clíniques i fundador de Química Clínica Aplicada (QCA). Ha publicat
diversos assaigs d’investigació. Ha estat membre de la Junta de Govern del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Creu de Sant Jordi l’any
1997. Ha compaginat la seva trajectòria professional amb la docència i amb
la literatura, que inclou la poesia, l’assaig i la biografia. Ha estat guardonat
amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, amb el Premi Carles Riba, el
Premi Josep Pla i el Premi Josep Vallverdú. Membre de la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya.

Dr. Isidre Claret i Corominas

Dr. Ludvik Drobnic

(Barcelona, 1926) Cirurgià pediàtric. Cap del Servei de Cirurgia

(Graven (Eslovènia), 1928). Va realitzar els seus estudis de medicina a

Infantil a l’Hospital Clínic, a l’Hospital Sant Joan de Déu i del Centre de

la Universitat de Barcelona juntament amb altres eslovens. Dedicat a l’estu-

Nadons de la Diputació Provincial de Barcelona. President de la Societat

di de la microbiologia, l’ús dels antibiòtics i el tractament de les malalties

Catalana de Pediatria. Premi Virgili de la Societat Catalana de Pediatria i

infeccioses. Ha desenvolupat la seva activitat professional a l’Hospital del

soci de mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

Mar de Barcelona. Ha realitzat una gran activitat investigadora i docent i ha

Va exercir la seva professió a un hospital de Sierra Leone. Membre del

dirigit múltiples cursos de doctorat.

Consell Assessor de la Fundació Ajudantajudar, que té l’objectiu de promoure la solidaritat mitjançant la capacitat de les noves tecnologies, tot respectant les identitats culturals.

Dr. Francesc Vilardell i Viñas

Dr. Ignasi Maria Aragó i Mitjans
(Barcelona, 1916). Pediatre. Persona clau en la modernització de la
gestió hospitalària catalana. L’any 1960 va crear la Unió Catalana d’Hospitals
i l’any 1963 va cofundar el Centre Tècnic d’Estudis Hospitalaris. Ha dut a

(Barcelona, 1926) Digestòleg. Doctorat en Gastroenterologia per la

terme diferents estudis i treballs sobre gestió i planificació d’entitats i centres

Universitat de Pennsilvània. President de la Societat Catalana de Diges-

en el camp hospitalari català. Ha publicat diversos llibres, a part de moltís-

tologia (1967-1969). Va ser cap del Servei de Digestologia de l’Hospital de la

sims articles en revistes sobre hospitals i la seva gestió i ha exercit la docència

Santa Creu i Sant Pau. Soci de mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de

sobre aquesta temàtica. Soci de mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques

Catalunya i de Balears. Ha estat president de l’Organització Mundial de

de Catalunya i de Balears. Ha estat guardonat amb el Premi “Homenot de

Gastroenterologia i és membre honorari de societats gastroenterològiques

Sanitat” per la Fundació Avedis Donabedian.

d’Espanya, França, Regne Unit, Japó i de molts altres països. Ha estat autor
i coautor de gran quantitat de treballs científics i llibres. Ha estat guardonat
amb la Creu de Sant Jordi i la Gran Cruz de Sanidad.

Dr. Pau Viladiu i Quemada
(Barcelona, 1943). Oncòleg. Va iniciar la seva carrera professional a
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i va ampliar coneixements a la Case Western Reserve University de Cleveland. Ha desenvolupat
acció de recerca en l’àmbit del diagnòstic i el tractament del càncer de mama.

Va ser director de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
durant vuit anys. Va ser un dels impulsors de l’Institut Català d’Oncologia i
actualment és el director del Registre de Càncer de Catalunya. Ha estat

Article 2
Atorgar la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les entitats
següents:

membre d’honor i president de diverses societats nacionals i internacionals.

AFANOC

Ha realitzat gran quantitat de conferències i ponències i ha publicat més de
cent treballs científics.

L’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Dr. José Costa i Casals

és una entitat que va ser fundada l’any 1987 per un grup de pares amb fills
que patien càncer amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida. Compten

(Barcelona, 1943). Oncòleg. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la
Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva carrera professional als
Estats Units i actualment és un dels responsables del Yale Cancer Center de
la Yale University School of Medicine, on també exerceix la docència. És
membre de diverses societats científiques europees i nord-americanes i ha

amb un grup de persones voluntàries que realitzen activitats a les sales de joc
dels hospitals, ofereixen ajuts econòmics i donen suport psicosocial a les
famílies afectades. Al mateix temps, realitzen una gran tasca pedagògica
publicant informació sobre càncer infantil i les seves conseqüències en els
diversos àmbits de la societat.

publicat nombrosos llibres i articles mèdics. Ha estat membre del consell editorial de diverses revistes científiques.

Centre d’Atenció Primària La Mina
Gestionat per l’Institut Català de la Salut, va començar la seva activitat assistencial l’any 1978 amb un model d’atenció primària tradicional en un
àmbit d’alta conflictivitat social. L’1 de juny de 1984 es va iniciar com a centre pilot, on els professionals, metges i infermers, eren tots integrats, amb una
dedicació horària de 6 hores. Està prevista la seva remodelació, d’acord amb
els projectes endegats pel Consorci de la Mina per reformar el barri.
Barcelona, 21 de gener de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social

Relació de persones guardonades
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2002
Cognoms i nom

Cognoms i nom

Data de concessió

DOGC núm.

Rozman i Borstnar, Ciril

27.10.1998

2695

Solé i Balcells, Francesc Xavier

09.01.2001

3242

Data de concessió

DOGC núm.

Aragó i Mitjans, Ignasi Maria

31.01.2003

3810

Soler i Soler, Jordi

03.12.2001

3522

Asvall, Jo Erik

01.02.2000

3048

Vergés i Príncep, Gerard

31.01.2003

3810

Barraquer i Bordas, Lluís

09.01.2001

3242

Viladiu i Quemada, Pau

31.01.2003

3810

Barraquer i Moner, Joaquim

09.01.2001

3242

Viladot i Perice, Antonio †

09.01.2001

3242

Bonal de Falgàs, Joaquim

03.12.2001

3522

Vilardell i Viñas, Francesc

31.01.2003

3810

Brugada i Terradelles, Pere

03.12.2001

3522

Broggi i Vallès, Moisès

01.02.2000

3048

Castillo i Cofiño, Ricard †

01.02.2000

3048

Claret i Corominas, Isidre

31.01.2003

3810

Costa i Casals, José

31.01.2003

3810

Drobnic, Ludvik

31.01.2003

3810

Esteve de Miguel, Rafael

03.12.2001

3522

Figueras i Anmella, Josep Maria

03.12.2001

3522

Gil-Vernet i Vila, Josep M.

27.10.1998

2695

Lloveras i Vallès, Gonçal

03.12.2001

Magriñà i Veciana, Xavier

Relació d’entitats guardonades
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2002
Entitat

Data de concessió

DOGC núm.

Associació de Familiars i Amics de
Nens Oncològics de Catalunya

31.01.2003

3810

3522

Centre d’Atenció Primària La Mina

31.01.2003

3810

09.01.2001

3242

Fundació Enriqueta Vilavecchia

01.02.2000

3048

Massagué i Solé, Joan

27.10.1998

2695

Fundació Institut Guttmann

03.12.2001

3522

Oliveras i Farrús, Joan

03.12.2001

3522

Fundació Josep Carreras

27.10.1998

2695

Pellicer i Garrido, Àngel

03.12.2001

3522

Fundació Marató de TV3

03.12.2001

3522

Revert i Torrellas, Lluís

09.01.2001

3242

Mútua de Terrassa

09.01.2001

3242

Rodés i Teixidor, Joan

01.02.2000

3048

Unió Catalana d’Hospitals

09.01.2001

3242

