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•••

Josep Trueta i Raspall va néixer a Barcelona, el 27 d’oc-

tubre de 1897. Ben aviat, va decidir estudiar medicina, i ho va

fer a la Universitat de Barcelona. Un cop llicenciat, va co-

mençar a treballar immediatament a l’Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau, al Departament de Cirurgia, del qual va arri-

bar a ser director l’any 1935.

Durant tota la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), el

doctor Trueta va continuar treballant en aquest Hospital, on

va aplicar procediments innovadors en el tractament de les

ferides obertes. El 1939 es va exiliar a Anglaterra on va exer-

cir de metge durant 30 anys i va ocupar diverses càtedres a la

Universitat d’Oxford. L’any 1965 va tornar a Catalunya on va

morir 12 anys més tard. 

La Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari

van ser creades pel Govern de la Generalitat de Catalunya

mitjançant el Decret 310/1997, de 9 de desembre (DOGC

núm. 2578, de 13.2.1998).

Josep Trueta 05 COB  15/2/06  17:24  Página COB2



2 0 0 5
Josep Trueta
Medalla i Placa

Josep Trueta 05 INT  15/2/06  17:22  Página 1



Els guardons instaurats per honorar la memòria del

doctor Trueta constitueixen un reconeixement a persones i

entitats que han destacat per la seva contribució al progrés

de la sanitat i la millora de la salut de la ciutadania.

Els premiats representen un testimoni contemporani

i una revalorització del seu llegat, de la seva qualitat profes-

sional i del seu compromís amb les persones i la societat.

Alhora, els premiats demostren que aquests valors

continuen sent un referent per a tot el col·lectiu sanitari i que

són l’ànima de l’actual dinamisme de la nostra sanitat i d’un

sistema de salut que segueix orientat a assolir el seu objectiu

principal: el servei a les persones, el servei a la Catalunya dels

set milions.

Els guardonats en memòria del doctor Trueta situen

el nostre progrés entre passat i present. La nostra societat

busca l’equilibri a partir de tot allò que en conforma el subs-

trat i del que, dia a dia, hi aporten les trajectòries dels guar-

donats que volem enaltir i reconèixer.

És a través d’aquest diàleg que es pot construir un

país amb futur. Un país que des d’ara també és deutor de les

persones i entitats que hem guardonat i que mereixen la

nostra felicitació.

Pasqual Maragall i  Mira
President de la Generalitat de Catalunya
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Em complau atorgar, per primer cop, com a con-

sellera de Salut, la Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit

sanitari. La dimensió humana i científica del doctor Trueta

ha fet que sigui un referent a seguir per a molts professio-

nals de la salut de casa nostra i simbolitza perfectament l’es-

perit d’aquests guardons.

Aquests guardons volen honorar les persones i enti-

tats que han contibuït de manera significativa, pels serveis

prestats, al progrés i la millora de la sanitat. Així, els guar-

donats d’enguany ens recorden, un any més, que el llegat

del doctor Trueta segueix ben viu.

La meva més sincera enhorabona a tots ells i el meu

agraïment per la seva contribució individual i/o col·lectiva a

la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciu-

tadanes, a través de la salut, un dels pilars fonamentals de

l’Estat del Benestar i un important motor econòmic que

genera riquesa i ocupació, i que fomenta la cohesió social, els

valors i el desenvolupament territorial del nostre país. 

Marina Geli i  Fàbrega
Consellera de Salut
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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
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D E C R E T

18/2006, de 14 de febrer, de concessió de la Medalla 
i de 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 de la consellera de Salut 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. Josep M. Dexeus i Trias de Bes

(Barcelona, 1924). Ginecòleg. Especialista en maternologia i doctor en

medicina. Va ser director de la Maternitat Municipal de Barcelona. L’any

1972 fundà l’Institut Dexeus, entitat en la qual va ocupar el càrrec de direc-

tor mèdic durant 17 anys. Ha estat president de la Societat Espanyola de

Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) i delegat d’Espanya a la Federació

Internacional de Ginecologia i Obstetrícia (FIGO). L’any 1993 fou nomenat

acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i el

2005 membre honorari de l’Acadèmia Internacional Perinatal. Ha estat

guardonat amb la Creu de Sant Jordi i amb el Premi Jordi Gol i Gurina a la

trajectòria professional i humana. 
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Dr. Alfonso Fernández i Sabater

(Barcelona, 1934). Cirurgià. Especialista en cirurgia general, cirurgia

ortopèdica i traumatologia i doctor en medicina i cirurgia. Va desenvolupar

la seva carrera professional en el Centre de Traumatologia de l’Hospital

Universitari de la Vall d’Hebron i en l’Hospital Universitari de Bellvitge. És

autor de diverses publicacions, articles i llibres de l’àmbit científic però també

literari. És membre honorífic de diverses societats científiques de traumato-

logia i ortopèdia de nivell nacional i internacional i membre (per premi) de

la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. L’any 2005 ha estat guardonat

amb la medalla d’honor de la Société Française COT.

Dr. Carles Margarit i Creixell

(Barcelona 1950-2005). Cirurgià general i especialista en cirurgia de l’a-

parell digestiu. Va completar la seva formació com a especialista en cirurgia de

fetge i pàncrees al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York i

en trasplantament hepàtic a la Universitat de Pittsburgh. Fou metge adjunt del

Servei de Cirurgia a l’Hospital Universitari de Bellvitge on, l’any 1984, va par-

ticipar en el primer trasplantament hepàtic que es va dur a terme a l’Estat

espanyol. Posteriorment s’incorporà com a cap clínic a l’Hospital Universitari

de la Vall d’Hebron, on va impulsar el Programa de trasplantament hepàtic

d’adults i pediàtric, i va crear la Unitat de Cirurgia Hepato-bili-pancreàtica

(HBP) i Trasplantament Hepàtic. En 20 anys de dedicació professional en

aquest centre hospitalari, sota la seva direcció, es van dur a terme prop de 800

trasplantaments hepàtics i més de 500 reseccions hepàtiques per tumors pri-

maris i metastàtics. Va ser vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana

de Cirurgia i president de la Societat Catalana de Trasplantaments.

Josep Trueta 05 INT  15/2/06  17:22  Página 10



Dra. Soledat Woessner i Casas

(Barcelona, 1931). Especialista en anàlisis clíniques i en hematologia i

hemoteràpia. Cap de Secció de Microscòpia Electrònica i Cap de Servei

d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Directora

de l’Escola de Citologia Hematològica “Soledat Woessner-IMAS”. Des del

1979 al 1981 fou presidenta de la Societat Catalana d’Hematologia i

Hemoteràpia. És membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de

Catalunya i membre del Comitè Tècnic de la Fundació Josep Carreras. L’any

1997 fou distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. 
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Article 2

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

Hospital Universitari Vall d’Hebron

L’actual Hospital Universitari Vall d’Hebron va néixer a partir d’un

nucli hospitalari inicial projectat l’any 1947 i obert vuit anys més tard, en un

moment en què Catalunya patia importantíssimes mancances de serveis sani-

taris públics.

El centre mèdic va ser plantejat amb l’atribut de residència —deno-

minació que avui molta gent encara recorda i fa servir— de l’Institut Na-

cional de la Salut, la qual cosa significava que era una instal·lació sanitària

d’atenció integral i de referència dins la xarxa hospitalària pública de l’Estat.

L’evolució de l’atenció sanitària als anys seixanta, especialment a les

àrees de diagnòstic i tractament, va imposar un nou model que requeria nous

centres especialitzats i espais de suport. Va ser així com, al voltant de

l’Hospital General, que avui aplega totes les especialitats de medicina inter-

na i la seva activitat quirúrgica, es van crear els hospitals Maternal i Infantil,

més tard units en un de sol, així com el de Traumatologia i Rehabilitació.

Finalment, s’hi va incorporar la Clínica Quirúrgica Adrià, que ha estat subs-

tituïda per la Unitat de Cirurgia sense Ingrés del Parc Sanitari Pere Virgili.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron consta de centres docents, adminis-

tratius, laboratoris i altres instal·lacions, i avui constitueix un complex de més

de quinze edificis. És un centre de referència d’àmbit estatal i internacional,

sobretot en els casos més especialitzats, i també per la seva funció investiga-
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dora i docent. Aquest centre, que fou traspassat a l’Institut Català de la Salut

després del restabliment de la Generalitat i que es troba vinculat a la

Universitat Autònoma de Barcelona, actualment reuneix pràcticament totes

les especialitats mèdiques i quirúrgiques, amb un total de més de 1.400 llits.

Barcelona, 14 de febrer de 2006

Pasqual Maragall i  Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i  Fàbrega
Consellera de Salut
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Relació de persones guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2005

Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Aragó i Mitjans, Ignasi Maria 31.01.2003 3810

Asvall, Jo Erik 01.02.2000 3048

Barraquer i Bordas, Lluís 09.01.2001 3242

Barraquer i Moner, Joaquim 09.01.2001 3242

Bonal de Falgàs, Joaquim † 03.12.2001 3522

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

Dexeus i Trias de Bes, Josep M. 21.02.2006 4574

Drobnic, Ludvik 31.01.2003 3810

Esteve de Miguel, Rafael 03.12.2001 3522

Fernández i Sabater, Alfonso 21.02.2006 4574

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 3522

Magriñà i Veciana, Xavier 09.01.2001 3242

Margarit i Creixell, Carles † 21.02.2006 4574

Massagué i Solé, Joan 27.10.1998 2695

Oliveras i Farrús, Joan 03.12.2001 3522
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Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Pellicer i Garrido, Àngel 03.12.2001 3522

Revert i Torrellas, Lluís 09.01.2001 3242

Rodés i Teixidor, Joan 01.02.2000 3048

Rozman i Borstnar, Ciril 27.10.1998 2695

Solé i Balcells, Francesc Xavier 09.01.2001 3242

Soler i Soler, Jordi 03.12.2001 3522

Vergés i Príncep, Gerard 31.01.2003 3810

Viladiu i Quemada, Pau 31.01.2003 3810

Viladot i Perice, Antonio † 09.01.2001 3242

Vilardell i Viñas, Francesc 31.01.2003 3810

Woessner i Casas, Soledat 21.02.2006 4574
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Relació d’entitats guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2005

Entitat Data de concessió DOGC núm.

Associació de Familiars i Amics de 31.01.2003 3810
Nens Oncològics de Catalunya

Centre d’Atenció Primària La Mina 31.01.2003 3810

Fundació Enriqueta Vilavecchia 01.02.2000 3048

Fundació Institut Guttmann 03.12.2001 3522

Fundació Josep Carreras 27.10.1998 2695

Fundació Marató de TV3 03.12.2001 3522

Hospital Universitari Vall d’Hebron 21.02.2006 4574

Mútua de Terrassa 09.01.2001 3242

Unió Catalana d’Hospitals 09.01.2001 3242
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L’acte solemne de concessió de la Medalla 
i la Placa Josep Trueta al mèrit sanita-

ri tingué lloc a Barcelona el dia 21
de febrer de 2006, al Palau de

Pedralbes, sota la presidència 
de l’Honorable Senyor
Josep Bargalló i Valls

•••
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