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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).
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El Govern de la Generalitat de Catalunya, novament,

reconeix la trajectòria de professionals sanitaris i d’entitats

atorgant els guardons instaurats per honorar la figura del

doctor Josep Trueta. El doctor Trueta ha estat un dels grans

metges del nostre país, que va assolir projecció internacional

a través de l’estudi i desenvolupament de tècniques quirúr-

giques innovadores. A banda de la seva vessant professional,

el doctor Trueta és recordat per la seva qualitat humana.

L’atorgament d’aquests premis és un reconeixement

a la dedicació i l’esforç de professionals i entitats que han

treballat i treballen des dels seus àmbits, compromesos per

millorar la qualitat de vida dels catalans i de les catalanes.

Els premiats, a través de la seva contribució a la socie-

tat catalana, esdevenen la demostració de conservació del

llegat del doctor Trueta, tant a nivell professional com hu-

mà. I és a través d’aquests valors humanistes, de dedicació,

d’esforç i de compromís amb la societat que el nostre país

construeix el seu futur.

José Montilla
President de la Generalitat de Catalunya



Un any més, em plau atorgar les medalles i les pla-

ques Josep Trueta al mèrit sanitari, que pretenen enaltir la

memòria d’un gran metge i una gran persona que ha esde-

vingut un referent entre els professionals sanitaris del nos-

tre país.

Al mateix temps, els guardons són un reconeixement

al treball i la dedicació de professionals i entitats vinculades

al món de la salut que amb la seva tasca diària han contri-

buït a l’avenç del nostre sistema sanitari i a la millora de

l’atenció dels catalans i les catalanes.

La meva més sincera enhorabona i el meu agraïment

a tots ells per la seva dedicació i compromís en la millora de

la qualitat del nostre sistema sanitari.

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut



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
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 pro-
grés 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 unaminiatura. 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 adop-
tar les mesures necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest
Decret.



—2. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publi-
cació 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
124/2007, de 29 de maig, 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

finalitat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin destacat de mane-

ra significativa 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. Xavier Lucaya Layret

(Barcelona, 1939). Radiòleg infantil. Especialista en Radiodiagnòs-

tic. Ha desenvolupat la seva carrera al Servei de Radiologia Pediàtrica de

l’Hospital de la Vall d’Hebron i al Servei de Radiologia de la Clínica

Quirón. És autor de més d’un centenar de publicacions en revistes espe-

cialitzades nacionals i internacionals i múltiples capítols en diversos lli-

bres de radiologia. És membre honorífic de diverses societats científiques

catalanes, espanyoles, europees i nord-americanes. L’any 2004 va ser guar-

donat amb la Medalla d’Or de la Societat Europea de Radiologia i amb la

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.



Dr. Josep Egozcue Cuixart

(Barcelona, 1940-2006). Catedràtic de Biologia Cel·lular, Fisiologia

i Immunologia. Un cop finalitzats els seus estudis de doctor en Medicina

i Cirurgia, les seves inquietuds per l’estudi dels cromosomes i les seves

anomalies van fer que es traslladés fins als Estats Units d’Amèrica.

Posteriorment va dirigir el Departament de Citogenètica de l’Institut

d’Investigacions Citològiques de València, i un cop es va crear la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona va ser dels primers a incorporar-s’hi. En

aquesta universitat va desenvolupar les seves tasques com a docent, com

a investigador i com a gestor amb responsabilitats. Al llarg de la seva

carrera va mantenir col·laboracions amb la Fundació Puigvert, amb

l’Institut Universitari Dexeus i altres centres mèdics. Va ser assessor en

temes de bioètica en múltiples comissions, com la del Congrés dels

Diputats sobre Fertilització Artificial. A partir de 1992 va ser membre

numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis

Catalans. És autor o coautor d’uns cinc-cents treballs i autor d’una cin-

quantena de llibres i capítols de llibres.

Dr. Francesc Navarro López

(Barcelona, 1933). Cardiòleg. Finalitzats els estudis de Medicina,

va ampliar la seva formació als hospitals de Lió i París i l’Institut

Nacional de Cardiologia de Mèxic, on va realitzar la residència de l’espe-

cialitat. També va treballar en el Laboratori Cardiopulmonar de la

Universitat de Chicago com a research fellow. De retorn a Espanya, va ser



cap del Laboratori d’Hemodinàmica de l’Escola de Cardiologia de la

Universitat de Barcelona, cap del Servei de Cardiologia i director mèdic

de l’Hospital General d’Astúries (1964-1972) i, per últim, cap del Servei

de Cardiologia i Unitat Coronària de l’Hospital Clínic de Barcelona

durant 25 anys. És catedràtic de Medicina (Cardiologia) de la Universitat

de Barcelona des de 1998 i ha ocupat diversos càrrecs a la Facultat de

Medicina. És membre honorari de diverses societats científiques i ha estat

president de Societats Científiques de Cardiologia. Ha publicat nombro-

sos treballs de recerca clínica i és autor d’una desena de llibres i mono-

grafies sobre temes de la seva especialitat.

Dr. Manuel Arcos Rodríguez

(Granada, 1938). Metge de família. Llicenciat en Medicina per la

Universitat de Granada. Entre els anys 1964 i 1971 va exercir de metge

d’atenció primària domiciliària a Vallfogona de Riucorb (Tarragona).

Posteriorment es va traslladar a Sant Joan les Fonts (Girona), on ha estat

exercint fins a la seva jubilació, l’any 2006. En aquest municipi, a banda

de desenvolupar la seva tasca assistencial, va ser regidor de Sanitat entre

1991 i 1995.



Dra. Anna Sanmartí Sala

(Barcelona, 1945). Metgessa, especialista en diabetis. Als anys vui-

tanta va desenvolupar la seva activitat investigadora sobre la diagnosi de

la diabetis a l’Hospital de la Vall d’Hebron. La seva tesi doctoral es va

basar en aquest treball i va suposar la preparació d’una tècnica que

temps després va tenir la seva aplicació clínica. Posteriorment, a l’Hos-

pital Universitari Germans Trias i Pujol, va desenvolupar estudis de

trastorns metabòlics lligats a la diabetis, apart d’altres recerques sobre

l’hormona del creixement i en el camp de la patologia tiroïdal. Actual-

ment és la cap del Servei d’Endocrinologia de l’Hospital Universitari

Germans Trias i Pujol.

Dra. M. Carmen Alonso Muñoz

(Sigüenza, 1945). Especialista en oncologia mèdica. Es va incorpo-

rar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a adjunta al Servei

d’Oncologia Mèdica. Ha estat cap de secció dels Serveis d’Oncologia

Mèdica. Actualment és la coordinadora de l’àrea de consell genètic. Ha

desenvolupat la seva tasca assistencial en l’atenció del càncer de mama i

tiroides. Al llarg de la seva trajectòria professional ha estat membre de la

Sociedad Española de Oncología; membre fundador de la Sociedad Es-

pañola de Oncología Médica; vocal de la Junta Directiva de la Sociedad

Española de Oncología i de la Sociedad Española de Oncología Médica;

vocal de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, secció



Oncològica; i membre i presidenta del Comitè de Tumors de l’Hospital de

la Santa Creu i Sant Pau. Ha editat i col·laborat en la publicació de més

d’un centenar d’articles i llibres científics.

Dra. Luisa Guarner Aguilar

(Barcelona, 1948). Especialista en l’aparell digestiu. Va ser metge

adjunt de Medicina Interna (Digestiu) de l’Hospital de la Vall d’Hebron

fins que l’any 1989 va passar a ser cap de secció del Servei d’Aparell

Digestiu. Ha presentat i publicat més d’un centenar d’articles. És membre

numerari de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, de

la Societat Catalana de Digestologia, la Societat Catalana de Medicina

Interna, la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad

Española de Hepatología, del European Pancreatic Club, la Agrupación

Nacional para el Estudio del Páncreas; i va ser membre dels comitès cien-

tífics del European Pancreatic Club i la Agrupación Nacional para el

Estudio del Páncreas i presidenta de la Societat Catalana de Digestologia.

Dra. Maria Ignacia Ferrer Salvans

(Barcelona 1945). Farmacèutica. Cap del Servei de Farmàcia des de

la inauguració de l’Hospital Universitari de Bellvitge, porta tota la seva

carrera professional vinculada a la Direcció del Servei i és un dels referents

de l’Hospital des de la seva posada en marxa l’any 1972. Ha estat la presi-



denta/secretària de la Comissió Farmacoterapèutica a l’Hospital Uni-

versitari de Bellvitge; ha estat, des de la seva constitució, secretària del

Comitè Ètic d’Investigació Clínica, i per les seves mans ha passat i validat

tota la recerca generada a l’hospital. Ha participat en diferents societats

científiques, ja sigui com a membre o amb càrrecs directius, i ha publicat

diversos articles científics, tant a nivell nacional com internacional. L’any

1997 el Servei de Farmàcia va rebre el reconeixement a un dels millors tre-

balls presentats a la Societat Europea de Farmàcia Hospitalària, a Edim-

burg.



Article 2

Atorgar la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les enti-

tats següents:

Federació d’Entitats de Donants de Sang
de Catalunya

Als anys seixanta es van començar a crear germandats de donadors

de sang a totes les províncies de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’incre-

mentar les donacions i així acabar amb el comerç de sang. A mitjans dels

anys setanta les quatre províncies catalanes ja disposaven de germandats.

Per unificar els esforços, l’any 1981 es va crear la Coordinadora de

Germandats de Donadors de Sang de Catalunya, i l’any 1988 es va crear

la Federació d’Entitats de Donadors de Sang de Catalunya. Actualment

la Federació agrupa la majoria de les associacions que treballen per

fomentar la donació d’un producte insubstituïble i escàs com és la sang.

Gràcies a les campanyes permanents de sensibilització que acosten la rea-

litat a la ciutadania que la sang escasseja i que en el moment més inespe-

rat la podem necessitar, s’han assolit un nivells òptims de donació de sang

a tot Catalunya.



Escola Universitària d’Infermeria
Santa Madrona

L’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona va néixer

l’any 1917 i és l’escola més antiga de la seva especialitat a tot l’Estat espa-

nyol. Al llarg de la seva història, l’Escola ha contribuït significativament,

des dels seus inicis, al desenvolupament de la infermeria, i des de la seva

condició de centre català, també ha contribuït en la realitat històrica i cul-

tural de la societat catalana. La seva tasca s’ha centrat en la formació espe-

cífica d’infermeria de nivell superior amb una clara incidència social i un

component de recerca. L’Escola Universitària d’Infermeria Santa Ma-

drona està adscrita a la Universitat de Barcelona i segueix un estil educa-

tiu centrat en la persona. Es tracta de formar professionals capaços de rea-

litzar una pràctica reflexiva amb una visió humanista. Les seves finalitats

són contribuir al desenvolupament professional de la infermeria i pro-

porcionar un servei a la societat, tot incidint en la millora qualitativa de les

cures d’infermeria a les institucions sanitàries. El projecte educatiu de l’Es-

cola té una clara voluntat de servei a la societat, essent un centre de dina-

mització comunitària en l’àmbit de la salut.

Barcelona, 29 de maig de 2007

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut



Relació de persones guardonades
amb laMedalla Josep Trueta fins l’any 2006

Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Alonso Muñoz, M. Carmen 07.06.2007 4898

Aragó i Mitjans, Ignasi Maria 31.01.2003 3810

Arcos Rodríguez, Manuel 07.06.2007 4898

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

Egozcue Cuixart, Josep † 07.06.2007 4898

Esteve de Miguel, Rafael 03.12.2001 3522

Ferrer Salvans, Maria Ignacia 07.06.2007 4898

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

Guarner Aguilar, Luisa 07.06.2007 4898



Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Lloveras i Vallès, Gonçal † 03.12.2001 3522

Lucaya Lauyret, Xavier 07.06.2007 4898

Magriñà i Veciana, Xavier 09.01.2001 3242

Margarit i Creixell, Carles † 21.02.2006 4574

Massagué i Solé, Joan 27.10.1998 2695

Navarro López, Francesc 07.06.2007 4898

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

Sanmartí Sala, Anna 07.06.2007 4898

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



Relació d’entitats guardonades
amb laMedalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2006

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

Escola Universitària d’Infermeria
Santa Madrona 07.06.2007 4898

Federació d’Entitats de Donants
de Sang de Catalunya 07.06.2007 4898

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



L’acte solemne de concessió de
la Medalla i la Placa Josep

Trueta al mèrit sanitari
tingué lloc a Barcelona

el dia 7 de juny 
de 2007, al Palau

de Pedralbes

•••
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