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

Trueta al mèrit sanitari
tin gué lloc a Barcelona

el dia 26 de febrer 
de 2009, al Palau

de Pe  dralbes
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Josep Trueta i Raspall va néixer a Bar celona, 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 De partament 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 An glaterra 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).

osep Trueta 08 COB:Premis Trueta  20/2/09  17:49  Página COB3



2 0 0 8
Josep Trueta
Medalla i Placa

Josep Trueta 08 INT ORIG:Josep Trueta  20/2/09  17:50  Página 1



Per reconèixer la trajectòria professional de persones i entitats

sanitàries, d’ençà de 1997 la Generalitat de Catalunya atorga cada any les

medalles Josep Trueta, guardó que es va instituir coincidint amb el cen-

tenari del naixement del reconegut doctor i científic català.

El doctor Trueta va personificar una manera molt especial d’en-

tendre la medicina i la vida com a intel·lectual i professional mèdic. La

seva tasca com a metge va sorgir i  créixer en una Catalunya on va florir

una generació excepcional de professionals mèdics. Aquests especialistes,

durant els anys vint i trenta del segle XX, es van involucrar en la moder-

nització de la medicina catalana i també en l’ensenyament i la millora de

les condicions de vida dels seus conciutadans. Per a aquella generació, i

per al doctor Trueta en particular, l’exigència científica i acadèmica eren

indestriables del compromís social i democràtic. 

El doctor Trueta mantingué aquesta doble militància a favor d’uns

ideals cívics i professionals al llarg de tota la seva vida. Des de la seva esti-

mada Catalunya i des del posterior exili a Anglaterra, va salvar milers de

vides gràcies al perfeccionament de les tècniques quirúrgiques per tractar

ferides i fractures. I ho va fer mantenint sempre el seu compromís amb la

democràcia i amb el catalanisme. Fins i tot quan va assolir una inqüestio-

nable projecció internacional, mantingué el compromís amb el país, a tra-

vés de la seva participació en el Consell Nacional Català de Londres,

divulgant la realitat catalana arreu. Per a Catalunya ha estat una sort i un

privilegi poder comptar amb referents de la rellevància científica i la qua-

litat humana del doctor Trueta. 

La qualitat cívica d’un poble es reflecteix en el tracte dispensat als

seus prohoms. En aquest sentit, és un gran encert haver triat el nom del
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doctor Trueta per reconèixer la trajectòria de les persones i les entitats

que han destacat per la seva contribució al progrés i la millora de la salut,

tant en l’àmbit de l’atenció sanitària com en el de la prevenció de la malal-

tia i la promoció de la salut. Sense perdre mai de vista l’exigència cientí-

fica i aquesta visió integradora, seguim necessitant professionals compro-

mesos i pròxims, i que alhora puguin ser un referent.

Els guardonats, mitjançant la seva contribució a la societat catala-

na, rememoren any rere any el llegat professional i humà del doctor

Trueta. I és gràcies al conreu d’aquests valors humanistes, la dedicació,

l’esforç i el compromís cívic que el nostre país construeix sòlidament el

seu futur. 

José Montilla
President de la Generalitat de Catalunya
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Enguany celebrem l’onzè aniversari de la creació de les medalles i

les plaques Josep Trueta. Al llarg d’aquests anys, la concessió d’aquestes

medalles i plaques s’ha consolidat com un gest de reconeixement públic

de la vàlua i de la contribució realitzada en l’àmbit de la salut per les

diverses institucions i personalitats guardonades. D’altra banda, aquests

guardons suposen l’enaltiment de la memòria d’un gran metge i persona,

el doctor Josep Trueta, la figura del qual ha esdevingut un referent entre

els professionals sanitaris del nostre país. 

Ciència i humanisme són els valors comuns que uneixen passat i

present, que vinculen la història del nostre admirat doctor Trueta amb la

dels professionals i entitats que any rere any han vist el seu mèrit recone-

gut amb la concessió dels guardons que honoren la memòria del metge

català. 

La generació de metges i professionals sanitaris que visqueren en

l’època del doctor Trueta contribuïren de manera decisiva a l’avenç de la

medicina i a la millora de la qualitat de vida dels seus contemporanis, i

van dotar-nos d’un llegat de valor inqüestionable. Sense ells, avui

Catalunya no disposaria d’un sistema sanitari de qualitat, ben valorat per

la ciutadania i amb uns resultats en salut que el situen entre els millors

dels països desenvolupats.

Avui, l’entorn científic i assistencial en què es mouen els professio-

nals són substancialment diferents dels d’aquella generació. El conjunt de

reptes als quals han de fer front són fruit d'un context canviant: el creixe-

ment demogràfic, l’envelliment de la població, l’increment dels fluxos

migratoris, l’augment constant de la demanda i la ràpida i contínua inno-
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vació tecnològica i farmacològica. No obstant això, els valors que impreg-

nen l’exercici de la medicina romanen perennes, el compromís social, la

solidaritat i la humanització de l’assistència. 

En el marc d’aquest nou context de ràpides i contínues transfor-

macions, ens cal un nou concepte de salut adaptat als temps en què vivim,

que implica la participació i el compromís de la ciutadania per mitjà d’es-

tils de vida saludables. Aquesta realitat requereix d’un abordatge integral

i multisectorial –salut en totes les polítiques–, des d’un enfocament de

salut pública, que impulsi les actuacions de prevenció, promoció i protec-

ció de la salut. En aquest sentit, el compromís del Govern és evident, tal

com demostra l’aprovació recent del Projecte de llei de salut pública de

Catalunya, actualment en procés de tramitació parlamentària, i és per

això que enguany hem volgut centrar el reconeixement del mèrit sanita-

ri de les medalles i plaques Josep Trueta en aquest àmbit de la política

sanitària.

Per aquest motiu, com a consellera de Salut, és un plaer reconèixer

el treball i la dedicació de professionals i entitats vinculades al món de la

salut pública que amb la seva tasca diària han contribuït a l’avenç del nos-

tre sistema sanitari i a la millora de l’estat de salut dels catalans i les cata-

lanes. La meva més sincera enhorabona i el meu agraïment a tots ells per

la seva dedicació i compromís. 

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
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 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 adop-
tar 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 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
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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 la vista al progrés i la millora de

la sanitat. 

A proposta de la consellera de Salut, i d’acord amb el Govern,

segons el Decret de 24 de febrer, publicat al DOGC núm. 5327, de

26.2.2009, s’atorga la Medalla Josep Trueta a les persones següents: 

Dr. Josep Maria Antó i Boqué 

(Cornellà de Llobregat, 1952). Llicenciat (1975) i doctorat en medi-

cina amb el premi extraordinari (1990) per la Universitat Autònoma de

Barcelona. Des de l’any 1988 forma part de l’Institut Municipal

d’Investigació Mèdica (IMIM-IMAS), on ha estat coordinador de la

Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental. Actualment, és director del

Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), director del

Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública

(CIBERESP) i catedràtic en medicina de la Universitat Pompeu Fabra.

Ha estat editor associat i membre del comitè editorial de diferents revis-

tes científiques entre les quals hi ha l’American Journal of Epidemiology, el

European Journal of Public Health, el European Respiratory Journal i

Thorax. Ha rebut diversos guardons, entre d’altres, la medalla Narcís

Monturiol concedida per la Generalitat de Catalunya (1995). La seva
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principal àrea d’investigació és l’epidemiologia de l’asma i la malaltia pul-

monar obstructiva crònica dirigida a identificar les causes ambientals i a

prevenir-les. Actualment és membre del Consell Assessor de Sanitat del

Departament de Salut.

Sr. Joan Duran i Pou 

(Barcelona, 1949). Llicenciat en farmàcia per la Universitat de

Barcelona (1972), diplomat en administració i direcció d’empreses (1984)

i en gestió hospitalària per ESADE (1985). Fou vocal de la Junta de

Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (1975-1978), adjunt al

Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de

Barcelona (1978-1980), cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital del Mar

de Barcelona (1980-1982) i de l’Hospital de l’Esperança de Barcelona

(1984-1987), titular d’oficina de farmàcia a Barcelona des del 1987, presi-

dent del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (1994-2008) i pre-

sident del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (2000-2008).

Fou també vicepresident de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de

Catalunya i Balears (1994-1998) i del Consell General de Col·legis Oficials

de Farmacèutics (1997-2002), membre del grup d’experts del Consens

sobre Atenció Farmacèutica del Ministeri de Sanitat i Consum (2001) i de

la Comissió Nacional de la Reial Farmacopea Espanyola (2002). Fou

membre del Comitè Directiu per a la Implantació de la Recepta

Electrònica a Catalunya (2007-2008), i és membre del Consell Assessor de

Sanitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des del

2008.
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Dra. Maria Rosa Feu Toca 

(Barcelona, 1956). Llicenciada en veterinària per la Universitat

Autònoma de Barcelona (1989), i doctora cum laude en veterinària (1998).

Prèviament havia desenvolupat la seva activitat professional en l’àmbit

del sector industrial alimentari. És membre del Col·legi Oficial de

Veterinaris de Barcelona des del 1989, i funcionària del cos de veterinaris

de la Generalitat de Catalunya des del 1992. És també presidenta funda-

dora de l’Associació de Veterinaris Higienistes de Catalunya, de la qual

n’és membre actualment. Fou l’encarregada de portar a terme un pro-

grama d’inspecció dels escorxadors d’aviram i conills de la província de

Barcelona (1999-2008). Fou responsable dels serveis veterinaris oficials

d’escorxadors del Baix Llobregat (2001-2008). L’any 2009 ha estat assig-

nada responsable de l’equip de protecció de la salut del Baix Llobregat

Centre Nord i Fontsanta del Servei Regional a Barcelona de l’Agència de

Protecció de la Salut. Ha completat nombroses activitats de formació con-

tinuada, i ha estat docent col·laboradora del Curs de patologia i inspecció

sanitària d’aus de corral organitzat pel Consell de Col·legis de Veterinaris

de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat.

Sra. Maria Carme Mata i Vidal

(Lleida, 1951). Diplomada en infermeria (1975) i en treball social

(1978). Cursà l’especialitat d’anàlisis clíniques (1981) i és màster en salut

pública i comunitària (1994). És infermera d’atenció primària des del

1975. Exercí el càrrec de cap d’infermeria dels centres d’atenció primària
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de Lleida ciutat (1983-1988) i de cap de la Secció d’Infermeria de l’Àrea

de Gestió de Lleida (1988-1993). És responsable de formació continuada i

comunicació a l’atenció primària de Lleida de l’Institut Català de la Salut

des del 1993. Ha estat professora associada al Departament d’Infermeria

de la Universitat de Lleida des del 1989 fins a l’actualitat, i coordinadora

del Programa de cribratge de càncer de mama a la Regió Sanitària Lleida

del Servei Català de la Salut (1998-2007). Ha ocupat càrrecs en diverses

societats, i ha estat presidenta de la Lliga contra el Càncer de les

Comarques de Lleida (des del 2001), presidenta de la Creu Roja a Lleida

(2003-2005) i membre del Comitè de Direcció de Creu Roja a Catalunya.

Dra. Sofia Minguell Vergés 

(Tortosa, 1960). Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la

Universitat Central de Barcelona l’any 1984, màster en salut pública per

la Facultat de Medicina i Farmàcia de la Universitat Lliure de Brussel·les

(1989) i especialista en medicina preventiva i salut pública. Exercí de met-

gessa general en l’àmbit de l’atenció primària a l’Institut Català de la

Salut (1985-1990). És funcionària del cos de titulats superiors de salut

pública de la Generalitat des del 1990, i fou cap de la Secció

d’Epidemiologia als Serveis Territorials de Salut a Tarragona des del

1993. Actualment, és responsable de la Unitat de Vigilància

Epidemiològica als Serveis Territorials de Salut al Camp de Tarragona.

Ha participat en diferents projectes de recerca i ha estat guardonada amb

el Premi Sagessa al millor article clínic epidemiològic publicat l’any 1996.

Desenvolupa tasques docents vinculades a l’Institut d’Estudis de la Salut
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des del 1992, i ha participat en el Projecte demostratiu de l’Agència de

Salut Pública del Baix Camp (2006-2008). 

Dra. Montserrat Pujiula Blanch 

(Montagut, 1966). Llicenciada en medicina i cirurgia per la

Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat Docent de Sant Pau (1990).

Especialista en medicina familiar i comunitària (1993). Rebé l’acreditació

com a tutora del Programa de l’especialitat de medicina de família i

comunitària (1995), i fou diplomada en sanitat per l’Institut de Salut

Pública de Catalunya (1995). Inicià la seva activitat professional com a

metgessa de família a l’ABS de Salt l’any 1994, on exerceix fins a l’actua-

litat, i a on va iniciar la seva trajectòria en salut comunitària l’any 1996.

Imparteix docència en atenció primària orientada a la comunitat en la

Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de Girona des del

1997. Ha estat coordinadora de programes i projectes de salut comunità-

ria a l’ABS de Salt, un dels quals (prevenció de caigudes en la gent gran

de la comunitat) fou distingit amb la concessió de diversos premis i

beques.

Dr. Carles Vallbona i Calbó 

(Granollers, 1927). Llicenciat en medicina i cirurgia per la

Universitat de Barcelona (1950). Doctor cum laude per la mateixa

Universitat (1959). Cursà els estudis de postgrau a París i Houston. És

diplomat per l’American Board of Pediatrics. És professor dels departa-

ments de Medicina Familiar i Comunitària i de Medicina Física i
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Rehabilitació del Baylor College of Medicine, director mèdic del

Programa de salut comunitària del Harris County Hospital District i

director de la clínica de poliomielitis de l’Institute For Rehabilitation and

Research a la ciutat de Houston, Texas. És autor de més de 270 publica-

cions científiques entre les que es destaca el seu treball pioner en informà-

tica mèdica i la recerca sobre els efectes de la immobilització en persones

discapacitades i en persones sanes com a col·laborador de la NASA. Ha

estat consultor de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de

Catalunya des del 1980, i és president del Consell Assessor sobre Activitat

Física i Promoció de la Salut des que es va crear. Forma part del Patronat

de l’Hospital General de Granollers on s’ha creat l’Observatori de Salut

del Vallès Oriental Carles Vallbona.

Dr. Joan Ramon Villalbí i Hereter 

(Barcelona, 1955). Llicenciat i doctor en medicina per la

Universitat de Barcelona (1979 i 1990) i mestre en salut pública per la

Universitat de Yale (1983). Ha treballat en la gestió i l’avaluació de serveis

i programes de salut pública i atenció primària, i actualment és adjunt a

la gerència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Amb el seu tre-

ball ha contribuït a la modernització dels serveis de salut pública del país,

incorporant ciència i gestió a la reforma de la salut pública. La seva expe-

riència de recerca s’ha concentrat principalment en el camp de l’avalua-

ció de polítiques, programes i serveis. En l’àmbit docent és professor asso-

ciat en matèria de salut pública de les universitats Pompeu Fabra i John

Hopkins. És membre del consell editorial de diverses revistes científi-
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ques. Ha servit a les juntes de la Societat de Salut Pública de Catalunya i

Balears, la Societat Catalana d’Atenció Primària, el Comitè Nacional de

Prevenció del Tabaquisme, la Xarxa Europea de Prevenció del

Tabaquisme i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració

Sanitària. És president del Consell Assessor sobre Tabaquisme del

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya des del 2004.
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A proposta de la consellera de Salut, i d’acord amb el Govern,

segons el Decret de 24 de febrer, publicat al DOGC núm. 5327, de

26.2.2009, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les enti-

tats següents:

Televisió de Catalunya. Programa SALUT!

SALUT! és un programa divulgatiu que vol fomentar els hàbits de

vida saludables i ajudar a prevenir les malalties més comunes del nostre

país. L’espai està produït per TV3 amb la col·laboració del Departament

de Salut de la Generalitat de Catalunya. Va estrenar-se l’octubre de l’any

2007, i segueix l’actuació de tres professions de la salut en diferents

àmbits: la infermera Magda Tarrés, i els metges Jordi Schlaghecke espe-

cialista en medicina del treball, i Montserrat Baré, metgessa de família.

Actualment s’emet la segona temporada.

Xarxa Sida i Món Local a Catalunya

La Xarxa Sida i Món Local a Catalunya, constituïda a l’Hospitalet

de Llobregat el desembre de 2004, està integrada per diversos ajunta-

ments i consells comarcals, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de

Catalunya, societats científiques i ONG de tot Catalunya, tots relacionats

amb el VIH/sida. Amb l’objectiu de promoure la implicació del món

local en l’abordatge present i futur de la infecció pel VIH/sida, es genera

un discurs positiu envers aquesta necessitat. La Xarxa Sida i Món Local a
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Catalunya ha definit les bases per a un model comú d'intervenció comu-

nitària d'àmbit local en matèria de VIH/sida a Catalunya, dóna suport als

agents que intervenen en el món local per a l’aplicació d’aquest model

d’intervenció i es planteja impulsar iniciatives que afavoreixin la sosteni-

bilitat dels programes d’intervenció en VIH/sida.
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Relació de persones guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2009

Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Alonso Muñoz, M. Carmen 07.06.2007 4898

Antó i Boqué, Josep Maria   26.02.2009 5327

Aragó i Mitjans, Ignasi Maria 31.01.2003 3810

Araque Cundin, Jesús 05.06.2008 5141

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

Domingo Vidal, Rosa 05.06.2008 5141

Drobnic, Ludvik 31.01.2003 3810

Duran i Pou, Joan  26.02.2009 5327

Egozcue Cuixart, Josep † 07.06.2007 4898

Esteve de Miguel, Rafael 03.12.2001 3522

Ferrer Salvans, Maria Ignacia 07.06.2007 4898
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Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Fernández i Sabater, Alfonso 21.02.2006 4574

Feu Toca, Maria Rosa  26.02.2009 5327

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

Guinovart Marqués, Maria Josep 05.06.2008 5141

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

Marin Puig, Maria Lluïsa 05.06.2008 5141

Masllorens Vila, Gerard † 05.06.2008 5141

Massagué i Solé, Joan 27.10.1998 2695

Mata i Vidal, Maria Carme  26.02.2009 5327

Minguell Vergés, Sofia  26.02.2009 5327

Navarro López, Francesc 07.06.2007 4898

Oliveras i Farrús, Joan 03.12.2001 3522

Pellicer i Garrido, Àngel 03.12.2001 3522

Pujiula Blanch, Montserrat  26.02.2009 5327

Revert i Torrellas, Lluís 09.01.2001 3242

Rodés i Teixidor, Joan 01.02.2000 3048

Roures Gené, Enric 05.06.2008 5141

Rozman i Borstnar, Ciril 27.10.1998 2695
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Sanahuja Pons, Maria Àngels 05.06.2008 5141

Sanmartí Sala, Anna 07.06.2007 4898

Solé i Balcells, Francesc Xavier 09.01.2001 3242

Soler i Soler, Jordi 03.12.2001 3522

Toro i Trallero, Josep 05.06.2008 5141

Vallbona i Calbó, Carles 26.02.2009 5327

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

Villalbí i Hereter, Joan Ramon  26.02.2009 5327

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 2009

Entitat Data de concessió DOGC núm.

Associació de Diabètics de Catalunya 05.06.2008 5141

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 07.06.2007 4898
Santa Madrona

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

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

Societat Catalana de Medicina 05.06.2008 5141
Familiar i Comunitària 

Televisió de Catalunya. 26.02.2009 5327
Programa SALUT!

Unió Catalana d’Hospitals 09.01.2001 3242

Xarxa Sida i Món Local a Catalunya 26.02.2009 5327
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