
2 0 0 1
Josep Trueta
Medalla i Placa

©
 G

en
er

al
it

at
 d

e 
C

at
al

un
ya

.  
D

.L
. B

-0
0.

00
0-

20
01

Josep Trueta 01 (492)  23/11/01 15:42  Página 18



Josep Trueta 01 (492)  23/11/01 15:43  Página 20



2 0 0 1
Josep Trueta
Medalla i Placa

Josep Trueta 01 (492)  23/11/01 15:43  Página 1



Josep Trueta 01 (492)  23/11/01 15:43  Página 2



Un país necessita sempre referents sobre els quals

construir el seu present i projectar el seu futur. No hi ha

dubte que Catalunya, el nostre país, ha estat capaç al llarg de

tota la seva història de generar referents propis, que ens han

guiat en el nostre camí i que, ultrapassant les nostres fronte-

res, han esdevingut universals.

El doctor Josep Trueta, per exemple, ha estat tot un

símbol per a la medicina mundial i un referent bàsic per a la

nostra sanitat i per al conjunt del país. La seva dilatada

tasca, marcada per una incombustible voluntat d’avançar,

per un sòlid esperit de servei i per un ferm compromís amb

la seva nació, han estat principis fonamentals que han trans-

cendit a la nostra societat actual.

Aquesta intensitat humana i professional resta pre-

sent en els nostres dies i es projecta en la tasca profunda i

abnegada de persones i d’institucions que, amb el seu esforç

quotidià, mantenen en plena vigència el valuós llegat d’a-

quest eminent doctor.

La concessió de la Medalla i la Placa Josep Trueta és

el sincer reconeixement del poble i del Govern de Catalunya

a la inestimable tasca de persones i entitats que segueixen

aquests principis i que, dia a dia, treballen per al progrés de

la sanitat catalana i per millorar la salut i la qualitat de vida

de totes i tots els ciutadans.

A través d’aquests guardons mantenim viu el record

i el reconeixement a la figura del doctor Trueta, alhora que
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distingim unes persones i unes entitats que, davant dels rep-

tes del nou mil·lenni, continuen treballant pel benestar de

les persones.

A tots els guardonats i al conjunt de persones que

amb el seu esforç i dedicació fan possible una sanitat més

humana i més efectiva, els vull fer arribar el meu profund

agraïment i el meu reconeixement més sincer i els vull enco-

ratjar a seguir en aquest camí, que ajuda a consolidar el pro-

grés i la prosperitat per al nostre poble i el nostre país,

Catalunya.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
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El record és el millor dels homenatges que una socie-

tat pot retre a aquells personatges clau que han marcat el

desenvolupament de la seva història. Davant de l’evolució

de la nostra societat i la velocitat dels esdeveniments i els

canvis que ens envolten, tenim el deure de recordar com a

societat l’essència del que som i mantenir viu el record de

totes aquelles persones que formen part fonamental de la

nostra memòria com a poble.

Per a Catalunya, la figura universal del doctor Josep

Trueta simbolitza la ferma voluntat i la lluita de la nostra

societat per mantenir vius els seus signes d’identitat.

L’infatigable esperit de superació, la magnitud de la seva

solidaritat humana i l’aferrissada defensa del país han fet

d’aquest gran personatge un referent ineludible per a tots

nosaltres i un inestimable patrimoni per a tota la civilització. 

Els principis que han marcat la trajectòria d’aquest

gran científic són també elements inherents al nostre teixit

sanitari, un col·lectiu dinàmic i emprenedor que, dia a dia,

s’esforça per seguir progressant i millorant la salut i la qua-

litat de vida de les nostres ciutadanes i ciutadans.

Els guardonats amb la distinció de la Medalla i la

Placa Josep Trueta formen part activa d’aquesta força

col·lectiva compromesa amb el progrés. Els professionals i

institucions distingits per la seva voluntat de superació, la
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seva qualitat professional i el seu esperit solidari de servei,

són una clara mostra del binomi competència professional i

solidaritat humana que va marcar la trajectòria del doctor

Trueta i que ha fet possible l’evolució, el progrés i el desen-

volupament del nostre sistema sanitari.

A tots els guardonats i a totes les persones i institu-

cions que s’esforcen diàriament per oferir una sanitat més

humana, més propera i més eficaç, els vull fer arribar la

meva felicitació i el meu agraïment per la seva constància,

professionalitat i voluntat de servei, que són uns elements

essencials per seguir millorant els nivells de salut i de benes-

tar del nostre poble.  

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
303/2001, de 20 de novembre, 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 Bonal de Falgàs

(Arbúcies, 1933) Farmacèutic. Després de completar els seus coneixe-

ments en la pràctica de la farmàcia hospitalària als Estats Units va retornar a
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Catalunya per desenvolupat la seva activitat professional i docent a l’Hospital

de la Santa Creu i Sant Pau com a director del Servei de Farmàcia. Ha estat

director de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau. Ha participat en

nombrosos congressos i cursos tant a nivell nacional com internacional, és

membre de diferents comitès d’experts i ha publicat un gran nombre de tre-

balls sobre temes relacionats amb l’àmbit farmacèutic. Ha estat fundador i

president de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i president de la

“European Society of Clinical Pharmacy”, entre altres càrrecs. Actualment és

vicepresident primer de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i

Balears. La seva dilatada i brillant tasca ha estat cabdal pel desenvolupament

de la farmàcia hospitalària del nostre país.

Dr. Pere Brugada i Terradelles

(Girona, 1952) Cardiòleg. Ha desenvolupat la seva professió a

Catalunya, Bèlgica i Holanda. S’ha dedicat principalment a la investigació

dels trastorns del ritme cardíac i ha ampliat el coneixement dels mecanismes

responsables de les arítmies cardíaques. Cal destacar que ha estat el primer

professor d’història de la medicina que ha rebut la primera càtedra dedicada

als trastorns del ritme cardíac. Ha estat fundador, juntament amb els seus

germans, de la prestigiosa entitat “Ramon Brugada Senior Fundation”, cre-

ada amb l’objectiu d’estudiar i lluitar contra la mort sobtada. La descripció

de la Síndrome de Brugada ha estat cabdal en el coneixement dels meca-

nismes responsables de la mort sobtada d’origen cardíac. És membre de

diverses societats i comitès científics i ha estat autor de centenars de publica-

cions científiques. La seva important contribució en el coneixement dels
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mecanismes responsables de les arítmies cardíaques l’han fet mereixedor de

diverses distincions i d’un reconeixement internacional.

Dr. Rafael Esteve de Miguel

(Osca, 1924) Cirurgià ortopèdic i filòsof. Professor de la Universitat

Autònoma de Barcelona. Primer deixeble català del Dr. Josep Trueta, a

Oxford. Impulsor a Catalunya de la creació de la carrera de Fisioteràpia va

introduir, al nostre país, la rehabilitació com a concepte terapèutic. Ha diri-

git durant més de vint anys el tractament de les seqüeles de la poliomielitis a

l’Hospital Municipal d’Infecciosos de Barcelona. Ha estat cap del Servei de

Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital de Sant Joan de Deu i de l’Hospital de

Sant Rafael de Barcelona. Ha estat el gran impulsor del coneixement uni-

versitari de la cirurgia ortopèdica. Entre molts càrrecs, cal destacar que ha

estat president de les societats catalana i espanyola de Cirurgia Ortopèdica i,

membre fundador de la Federació Europea de Societats Nacionals d’ortopè-

dia i traumatologia. Ha estat autor de nombrosos treballs científics i ha estat

membre de diverses fundacions i societats científiques. La seva destacada

contribució a la cirurgia ortopèdica i traumatològica el fan ser un referent

d’aquesta especialitat en el nostre país. 

Dr. Josep Maria Figueras i Anmella

(Barcelona, 1926) Traumatòleg i cirurgià ortopèdic. Ha estat cap del

Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital de la Creu

Roja. Membre emèrit de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i

Traumatologia de la qual ha estat president. És també membre de prestigio-
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ses societats internacionals i ha publicat nombrosos llibres i articles mèdics.

Molt vinculat als esports d’hivern i en concret a l’àmbit de l’esquí, ha estat un

gran impulsor de la recerca, planificació i prevenció dels accidents d’esquí.

Col·laborador en diversos mitjans de comunicació com assessor mèdic per

evitar els accidents d’esquí.

Dr. Gonçal Lloveras i Vallès

(Barcelona, 1926) Endocrinòleg i especialista en nutrició. Professor

associat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Director del Programa

d’Alimentació i Nutrició del Departament de Sanitat i Seguretat Social i pre-

sident del Consell Assessor sobre la Diabetis a Catalunya. Ha estat president

de la Societat Catalana d’Endocrinologia i de l’Acadèmia de Ciències

Mèdiques de Catalunya i Balears. Membre del Consell Social de la

Universitat Pompeu Fabra i Creu Sant Jordi de 1993. Integrador en la con-

ducta alimentària dels valors de salut. Autor de nombrosos llibres i col·labo-

rador en diversos mitjans de comunicació amb gran sentit pedagògic. La seva

tasca de difusió de la dieta mediterrània i dels hàbits alimentaris saludables,

així com la seva tasca al voltant del món de la diabetis, han estat molt impor-

tants pel coneixement d’aquesta malaltia.

Dr. Joan Oliveras i Farrús

(Les Planes d’Hostoles, 1926). Anestesiòleg. Responsable de la intro-

ducció de l’anestèsia epidural en obstetrícia a Catalunya. Membre numerari

de l’Associació Espanyola d’Anestesiologia des de 1957 i membre emèrit de

l’Institut Universitari Dexeus. Desenvolupa gran part de la seva activitat a
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l’Hospital del Mar i al Centre Quirúrgic Municipal d’Urgències i ha estat

coordinador d’anestèsia de la Diputació Provincial de Barcelona. Ha publi-

cat diversos estudis i articles sobre la seva especialitat i ha participat en diver-

sos congressos de caràcter internacional.

Dr. Àngel Pellicer i Garrido

(Tarragona, 1948) Oncòleg. Desenvolupa la seva carrera als Estats

Units, tant a nivell professional com acadèmic, on va realitzar els estudis

postdoctorals. Professor del departament de patologia de la New York

University School of Medicine. La seva investigació s’ha centrat en els meca-

nismes moleculars del càncer i ha ajudat a desxifrar el paper dels oncògens

en la patogènia del càncer i la funció d’aquests gens en la fisiologia cel·lular.

És membre de la International Academy of Oncology i de les més prestigio-

ses societats científiques nordamericanes i ha rebut nombrosos premis d’àm-

bit nacional i internacional.

Dr. Jordi Soler i Soler

(Terrassa, 1936). Cardiòleg. Cap del servei de Cardiologia de

l’Hospital de la Vall d’Hebron durant vint-i-cinc anys. Catedràtic de la

Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona on ha desen-

volupat la seva activitat docent. Pertany a l’American College of Cardiology

i a les més prestigioses societats cardiològiques europees. És membre del

comitè editorial de diverses revistes especialitzades i autor de diversos llibres

de cardiologia. Ha publicat nombrosos articles a revistes nacionals i interna-

cionals.
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Article 2

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

següents:

Fundació Institut Guttmann

Entitat sense ànim de lucre creada a Barcelona l’any 1962 gràcies al

patrocini del senyor Guillermo González Gilbey. Aquesta fundació ha tingut

i té l’objectiu de proporcionar assistència medicorehabilitadora especialitza-

da a totes les persones afectades per una lesió medul·lar o una altra gran dis-

capacitat física, de manera integral i amb un alt nivell de qualitat humana,

científica i tècnica. A més de l’activitat hospitalària, la Fundació col·labora

amb altres institucions en la formació de professionals, participa activament

en recerca, i impulsa la integració d’aquest col·lectiu a la societat. L’Institut

Guttmann, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha convertit en

centre de referència a Catalunya en el seu camp, i actualment està a punt de

finalitzar la construcció del nou centre hospitalari dins el conjunt sanitari de

Can Ruti a Badalona.

Fundació Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3, va ser promulgada el 1996 per la

Coorporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), amb l’objectiu de

fomentar i promoure la recerca científica tot mobilitzant i sensibilitzant la

població sobre la necessitat de la investigació mèdica. Al mateix temps, mit-

jançant la recaptació de donacions, especialment a través del programa tele-

visiu “La Marató de TV3”, s’organitzen esdeveniments científics. Des de
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l’any 1992, La Marató de TV3 ha repartit més de 3.500.000.000 de pessetes

entre 251 projectes de recerca, que es desenvolupen en 57 centres hospitala-

ris i/o universitaris. En total, més de 1.000 investigadors s’han beneficiat

directament del suport econòmic per continuar portant a terme els seus estu-

dis. La Fundació té cura del seguiment dels projectes d’investigació generats

a través de les diferents edicions de La Marató de TV3.

Barcelona, 20 de novembre de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Eduard Rius i  Pey
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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Relació de persones guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2001

Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

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

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 3522

Magriñà i Veciana, Xavier 09.01.2001 3242

Massagué i Solé, Joan 27.10.1998 2695

Oliveras i Farrús, Joan 03.12.2001 3522

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

Viladot i Perice, Antonio † 09.01.2001 3242
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Relació d’entitats guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2001

Entitat Data de concessió DOGC núm.

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

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 sanitari

tingué lloc a Barcelona el dia 3 de
desembre de 2001, al Palau de la

Generalitat, sota la presidèn-
cia del Molt Honorable

Senyor Jordi Pujol

•••
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Concert
Programa

E. Toldrà Romanç de Santa Llúcia, 
Cançó de grumet

W.A. Mozart In quegli anni (Le nozze di Figaro)

G. Verdi Ella mi fua rapita... Parmi veder 
le lagrime (Rigoletto)

Hélios Pardell, tenor
Stanislav Angelov, pianista
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