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Josep Trueta i Raspall va néixer a Barcelona, el 27 

d’octubre 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).
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Les meves primeres paraules són per felicitar les persones i les 

entitats que enguany han estat reconegudes amb les medalles i plaques 

Josep Trueta per la seva labor destacada, que ha contribuït al progrés i a 

la millora de la sanitat.

Són molts els premis i els guardons de totes les disciplines que es 

concedeixen al llarg de l’any. Però tenir uns premis que valoren i agra-

eixen la feina feta, els esforços i els recursos esmerçats per millorar la 

qualitat de vida de les persones és un motiu d’orgull sa i ben entès, i crec 

que l’hem de reconèixer com es mereix.

Des de l’any 1997 el Govern de la Generalitat atorga les medalles 

i plaques Josep Trueta. Fa ja una bona colla d’anys, doncs, que distingim 

persones i entitats que han destacat en el camp de la medicina, la far-

màcia, la infermeria, la investigació, l’associacionisme i tot allò que té a 

veure amb el món de la salut. Sortosament, podem dir que, de candidats, 

no ens en falten mai. Una bona mostra de la importància i del compromís 

que el conjunt de la societat catalana dóna a un tema tan cabdal com és 

la sanitat. 

Evocar la figura del doctor Trueta és recordar una persona que va 

viure i es va desviure per la medicina i per Catalunya en unes circums-

tàncies ben difícils. Avui en dia, són molts els professionals del camp de 

la salut que han esdevingut un referent en l’àmbit internacional en la 

seva especialitat, tant des de casa nostra com des de les més prestigioses 

institucions sanitàries d’arreu del món. Crec que es pot afirmar que han 

seguit el camí que al seu dia va marcar el doctor Trueta.



Vull felicitar, en primer lloc, a les persones i institucions guardo-

nades per la seva aportació en la millora de la salut i el benestar de les 

persones, una de les activitats més lloables que en molts casos transcendeix 

Catalunya. 

Aquests guardons són també un reconeixement permanent a la figura del 

doctor Josep Trueta, com a metge i humanista compromès amb el país.

Les medalles i plaques que porten el seu nom honoren persones i 

institucions de diferents disciplines i amb diferents rols en el món de la 

salut. Aquest fet posa de manifest que la projecció i atenció a la salut no és 

únicament, encara que sí majoritàriament, una responsabilitat dels serveis 

sanitaris.

Podem veure en els premis d’enguany la necessària interacció entre 

el món de l’economia de la salut, la cirurgia de primer nivell, l’atenció 

maternoinfantil, l’atenció primària, la rehabilitació, la recerca i les orga-

nitzacions que estan al servei dels malalts i les seves famílies i que els 

donen suport.

No hem d’oblidar, però, que la personalitat dels guardonats i els 

mèrits que reconeixen són també el que fan possible l’existència d’aquestes 

medalles i plaques. L’elecció no és gens fàcil atès el nivell extraordinari de 

les persones i institucions que fan possible la reputació i els resultats de la 

sanitat catalana i, per tant, el prestigi de Catalunya.

Boi  Ruiz  i  García
Conseller de Salut

Però més enllà de la singularitat dels premiats, amb aquestes dis-

tincions valorem el conjunt del sistema sanitari català i totes aquelles per-

sones o entitats que en formen part i que fan possible que ens en puguem 

sentir, tots plegats, ben orgullosos. 

Artur Mas  i  Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya



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 adoptar 
les mesures necessàries per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.



D E C R E T
DECRET 125/2014, de 15 de setembre, 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 del conseller 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:

Josep Maria Caralps i Riera 

És llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona. 

Es va especialitzar en cirurgia toràcica al Maimonedes Medical Center 

de Nova York i en cirurgia cardiovascular a la Universitat d’Illinois. En 

tornar a Barcelona després d’una llarga estada als EUA va ser cap de la 

Unitat de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. 

El 9 de maig de 1984 va dirigir l’equip que va efectuar el primer trasplan-

tament de cor de l’Estat espanyol, i també va dirigir el primer trasplanta-

ment heterotòpic de cor a l’Estat en el mateix centre. Aquest fet va iniciar 

el Programa de trasplantaments cardíacs duts a terme per aquest equip 

en el mateix hospital. 

—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



És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 

Catalunya (1994) i des del 1995 és el responsable del Servei de Cirurgia 

Cardíaca de la Clínica Quirón de Barcelona. Va ser president de la Socie-

tat Europea de Trasplantament Cardíac entre els anys 1988 i 2000. 

Lluís Cabero i Roura

És llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona, 

doctor en medicina i cirurgia i doctor en ciències i biologia. És cap de 

servei i catedràtic d’obstetrícia i ginecologia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona des de l’any 1990 i director del Servei d’Obstetrícia i Gine-

cologia de la Clínica Quirón de Barcelona des del 2000.

Va ser president de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia 

(1995-2003), president de la Comissió Nacional de l’Especialitat d’Obs-

tetrícia i Ginecologia del Ministeri d’Educació i de Sanitat i Consum 

(2000-2005), i president de la Comissió Hospital Amic dels Nens d’UNI-

CEF (1997-2006). És president de la Comissió de Bioètica de la Societat 

Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia des de l’any 2008. 

Així mateix, ha estat vicepresident de la Fundació de l’Esclerosi Múltiple, 

vicepresident de la International Federation of Gynecology and Obste-

trics (FIGO). Des del 2009, ocupa el càrrec de Chair of the Capacity Buil-

ding in Education and Training Committee de la FIGO. A més, ha estat 

nomenat soci d’honor de diverses societats internacionals. 

Carlos Martín Cantera

És llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Complutense 

de Madrid, especialista en medicina familiar i comunitària i doctor en 

medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment treballa com a metge de família a l’Institut Català de la Salut 

al Centre d’Atenció Primària Passeig de Sant Joan de Barcelona i és 

professor associat de l’àrea de medicina de família del Departament de 

Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1990.

És tutor del programa de l’especialitat en medicina familiar i comunitària 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, cap del Grup de Recerca en 

Estils de Vida de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) 

Jordi Gol, i membre del Grup de Recerca d’Estils de Vida i Risc Cardio-

vascular de la Xarxa d’Innovació i Integració en Prevenció i Promoció de 

la Salut en Atenció Primària (redIAPP), dins de les xarxes de recerca de 

l’Institut de Salut Carles III.

És membre del Grup d’Atenció Primària d’Abordatge del Tabaquisme 

de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) 

des de l’any 1995 i membre de la Comissió Tècnica del programa “Aten-

ció primària sense fum” des del 2002. 

Albert Núñez Pérez (títol pòstum)

L’any 1975 va ser el fundador i president de la Corporació Fisio-

gestión, que en l’actualitat està composta per vint-i-cinc empreses de 

prestació de serveis en el sector de la salut, amb una àmplia presència en 

tot el país, fonamentalment en els sectors de la rehabilitació, la geriatria i 

l’atenció sociosanitària.

Va ser president de l’Associació Espanyola de Fisioterapeutes, fundador i 

director de la revista científica Fisioterapia, i va fundar i presidir la Con-

federació Iberoamericana de Fisioteràpia.

Va ser director tècnic de l’Escola de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, president de la Confederació Europea 



de Fisioteràpia (CETP), vicepresident segon del Comitè d’Enllaç de Profes-

sions Liberals per a la Comunitat Econòmica Europea, degà del Col·legi de 

Fisioterapeutes de Catalunya, patró i vicepresident primer de la Fundació 

Salut, Empresa i Economia, membre de la Junta Directiva de la Unió Cata-

lana d’Hospitals, patró de la Fundació Unió, membre del Consell Consultiu 

de La Unió i, a títol pòstum, membre honorífic de La Unió.

El 31 de març de 2014 va traspassar a la ciutat de Barcelona.

Maria Gasull Vilella

Es va formar com a ajudanta tècnica sanitària (ATS) a l’Escola 

d’ATS Femenines Santa Madrona. Va obtenir el diploma d’especialitza-

ció d’assistència en obstetrícia a l’Escola Oficial de Llevadores de l’Hospi-

tal Clínic i Provincial de Barcelona i, posteriorment, el títol de diplomada 

en infermeria. Uns anys més tard va formar-se com a experta en bioètica 

a la Universitat Complutense de Madrid.

Durant la seva trajectòria professional, ha estat llevadora de l’Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau i professora del Programa de salut maternoin-

fantil de l’Escola d’Infermeria del mateix centre. Així mateix, destaca la 

trajectòria en l’àmbit de la bioètica, en el qual ha estat membre d’institu-

cions que treballen en aquest camp i ha dut a terme nombrosos treballs i 

col·laboracions científiques. 

Va ser coordinadora del Grup de Treball per a l’Elaboració del Primer 

Codi d’Ètica d’Infermeria de l’Estat espanyol, i consultora a la publicació 

d’àmbit internacional Nursing Ethics. 

Va rebre el premi A Prop Teu del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barce-

lona pels treballs relacionats amb l’ètica de la cura i les responsabilitats de 

la professió infermera, i ha estat coordinadora del Grup Redactor del Nou 

Codi d’Ètica del Consell Català d’Infermeres i Infermers de Catalunya, 

aprovat el mes de juliol de l’any 2013.

Guillem López i Casasnovas

És llicenciat en ciències econòmiques (premi extraordinari, 1978) i 

llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. Va obtenir el doctorat 

en economia pública per la Universitat de York (Regne Unit). Ha estat 

professor a la Universitat de Barcelona, visiting scholar a l’Institute of 

Social and Economic Research (Regne Unit), Universitat de Sussex i en la 

Graduate School of Business a la Universitat de Stanford (EUA).

Des de l’any 1992 és catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 

Fabra de Barcelona (UPF). Ha estat vicerector d’economia i relacions 

internacionals i degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresa-

rials de la UPF entre el 2000 i el 2004. 

El 1986 va crear el primer postgrau en economia de la salut i gestió sanità-

ria i el 1996 va fundar el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-

UPF), que va dirigir fins al 2005, i del qual actualment és investigador 

principal i vocal del Consell de Govern. 

Des del 2005 és conseller independent del Consell de Govern del Banc 

d’Espanya i membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica 

i el Creixement (CAREC) i del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el 

Progrés del Sistema Sanitari (CASOST). És també membre del Consell 

Assessor del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (des del 2000).

Ha estat president de la International Health Economics Association entre 

el 2007 i el 2013, i també ha exercit d’assessor sènior de l’Organització Mun-

dial de la Salut (OMS) sobre les desigualtats en salut a la Unió Europea.



Carme Serarols i Arnau

Ha estat pionera en la lluita per la defensa dels drets dels usuaris 

de la sanitat, creadora de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS) 

l’any 1979, des de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i presidenta 

d’aquesta organització durant vint-i-tres anys. 

Anys abans de la creació de la CUS, va començar a organitzar reunions 

periòdiques de malalts, la qual cosa va donar lloc el 1962 a les primeres 

Jornades de Malalts i Minusvàlids. També en aquella època va col·laborar 

amb la comunitat de religioses amb discapacitació, i l’any 1964 amb l’or-

ganització de colònies per a persones discapacitades. 

El 1977 va participar en el Comitè Executiu del sindicat Solidaritat Obre-

ra de Catalunya (SOC), com a representant d’ensenyament i de persones 

discapacitades. 

A través de l’actuació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, va mante-

nir contactes amb treballadors amb discapacitat del sector tèxtil a Sabadell 

i Terrassa, i va intercedir en la resolució dels problemes laborals que els 

afectaven.

Les relacions amb les associacions de malalts de ronyó, diabetis, hemofília 

i altres entitats de malalts crònics van ser decisives a l’hora de promoure 

la creació i constitució de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS).

Va participar amb la Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids en 

la redacció dels Drets del malalt usuari d’hospital el 1980. També va 

fomentar la participació pública en la reforma sanitària, que va començar 

a estudiar-se al Congrés dels Diputats el maig del 1981.

Mercè Canela Cardona

És llicenciada en medicina i doctora en medicina per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. És especialista en cirurgia toràcica.

Després de treballar en diversos hospitals de Catalunya, el 1985 es va inte-

grar a l’Hospital Germans Trias i Pujol, on va esdevenir cap clínica del 

Servei de Cirurgia Toràcica l’any 1995.

Posteriorment, es va incorporar a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

on exerceix com a cap del Servei de Cirurgia Toràcica des de l’any 2009.

A més de les seves múltiples comunicacions i publicacions en congressos 

i revistes d’àmbit internacional, té formació en gestió hospitalària i ha 

dirigit un nombre important de tesis doctorals.

Durant la seva trajectòria, ha estat una professional de referència en 

l’àmbit de la cirurgia toràcica d’alta complexitat al nostre país. En aquest 

sentit, cal destacar la metodologia pionera en l’abordatge quirúrgic del 

pulmó i la participació en els primers trasplantaments realitzats a l’Estat 

espanyol, ja que va formar part de l’equip que va iniciar i va consolidar el 

trasplantament de pulmó a tot l’Estat.

Ferran Morell Brotad

És catedràtic a la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual 

ha dut a terme trenta-vuit anys de docència, i va ser director del Departa-

ment de Medicina de la mateixa Universitat entre els anys 2005 i 2011. És 

cap del Servei de Pneumologia a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

on ha prestat serveis durant quaranta anys.



Va ser impulsor, organitzador i coordinador del Programa de trasplan-

tament pulmonar que va practicar el primer empelt a l’Estat espanyol el 

1990 i el primer trasplantament bipulmonar l’any 1992.

Des del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

ha liderat el desenvolupament de programes de referència a Catalunya 

com els de les malalties laborals/ocupacionals, la fibrosi quística en perso-

nes adultes, les immunodeficiències, els trasplantaments i d’altres.

Ha estat creador i coordinador del Grup de Recerca en Pneumologia, 

considerat grup consolidat de recerca per l’Agència de Gestió d’Ajuts 

Universitaris i de Recerca del Departament d’Economia i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya, i que forma part dels grups d’excel·lència 

de l’Estat espanyol que componen els Centres de Recerca Biomèdica en 

Xarxa de l’Institut de Salut Carles III.

Així mateix, va ser investigador del grup de recerca que va descobrir que 

les descàrregues de gra de soja van ser l’agent causant de les epidèmies 

d’asma que van tenir lloc a Barcelona entre els anys 1980 i 1987.

Article 2

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

següents:

Assistència Sanitària Col·legial

Assistència Sanitària es va fundar l’any 1957 amb l’objectiu de 

garantir que els problemes de salut de les persones assegurades fossin ate-

sos en un sistema sanitari que permetés el diàleg en igualtat de condicions 

entre els metges i els pacients.

El Grup Assistència està format per un conjunt d’organitzacions que, 

encapçalades per dues cooperatives, formen el model anomenat cooperati-

visme sanitari, inspirat en la lliure i voluntària associació de les persones, que 

agrupa, d’una banda, els metges a Autogestió Sanitària, Societat Coopera-

tiva (propietària de l’asseguradora Assistència Sanitària), primera empresa 

del Grup, i, de l’altra, els usuaris, agrupats a SCIAS, l’única cooperativa 

d’usuaris de la sanitat a Catalunya i propietària de I’Hospital de Barcelona.

El Grup Assistència, que en l’actualitat aplega prop de cinc mil metges 

en lliure exercici, prop de dos-cents mil usuaris i genera més de mil cent 

llocs de treball, manté viu el llegat del metge Josep Espriu i Castelló (1914-

2002), creador del cooperativisme sanitari a Catalunya, del qual enguany 

es commemora el centenari del naixement.

Fundació Humanitària pel Tercer i Quart Món  
Dr. Trueta

Entitat sense ànim de lucre nascuda a Vic el 1993 (enguany, commemoren 

els vint anys d’existència). La Fundació contribueix al progrés i la millora 



de la sanitat, la inserció sociolaboral de persones amb trastorn mental greu 

i la sostenibilitat del medi ambient.

La Fundació ha dut a terme tasques de cooperació al desenvolupament, 

intentant pal·liar les necessitats dels països del Tercer Món a través de 

projectes sanitaris al Perú, República Democràtica del Congo, Cuba i 

Corea del Nord. Per a aquesta tasca, la Fundació recull material sanitari i 

ortopèdic, aparells òptics, ulleres, audiòfons i bibliografia mèdica. 

Així mateix, la Fundació també treballa en el camp de l’acció social fent 

teràpia ocupacional a través de la reinserció laboral de persones amb dis-

minució derivada de malaltia mental. Actualment disposa de dos centres 

especials de treball, a Vic i Berga. 

A més, en l’àmbit mediambiental, actua com a gestora de residus, valorit-

zant materials no perillosos com ara documentació confidencial, paper i 

cartró, radiografies, medicaments i altres productes químics no perillosos.

Federació d’Entitats per la Salut de Lleida 

La Federació d’Entitats per la Salut de Lleida (FeSalut) va néixer fa 

catorze anys, arran de la voluntat de sis associacions de l’àmbit de la salut 

per tal de defensar els drets dels pacients, sumar i agrupar la resta d’asso-

ciacions per treballar conjuntament, compartir informació, donar suport i 

assessorament a noves entitats amb la finalitat de treballar tots més coor-

dinats i estalviar recursos.

En l’actualitat FeSalut està constituïda per trenta associacions relacio-

nades amb el camp sanitari i/o sociosanitari, aglutina tres mil socis, dos 

mil voluntaris i mes de dos-cents tècnics, edita la primera revista divul-

gativa de salut de Lleida i comarques, disposa d’un espai comú des d’on 

es coordinen les activitats, s’assessoren projectes, s’organitzen cicles de 

conferències i de cinema i activitats conjuntes, compartint voluntariat i 

optimitzant els recursos existents, i s’organitzen jornades de salut i una 

fira anual d’entitats de salut.

Barcelona, 15 de setembre de 2014

Artur Mas  i  Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Boi  Ruiz  i  García
Conseller de Salut



Relació de persones guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2014

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Albanell i Pemán, Miquel 02.10.2013 6471

Almansa i Calzado, Miquel 02.10.2013 6471

Alonso Fernández, Pedro  02.10.2012 6211

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

Asenjo Sebastián, Miguel Ángel 02.10.2012 6211

Asvall, Jo Erik  01.02.2000  3048

Bardají Garrido, Javier 25.05.2010 5633

Barraquer i Bordas, Lluís 09.01.2001  3242

Barraquer i Moner, Joaquim  09.01.2001  3242

Baselga Torres, José  02.10.2012 6211

Boada Rovira, Mercè 02.10.2012 6211

Bonal de Falgàs, Joaquim  03.12.2001  3522

Broggi i Vallès, Moisès  01.02.2000  3048

Brugada i Terradelles, Pere 03.12.2001  3522

Bruguera i Cortada, Miquel 25.05.2010 5633

Cabero i Roura, Lluís 25.09.2014 6713

Camps Cervera, Victòria 02.10.2012 6211

Canela Cardona, Mercè 25.09.2014 6713

Caralps i Riera, Josep Maria 25.09.2014 6713

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Carreras i Coll, Josep 02.10.2012 6211

Castillo i Cofiño, Ricard  01.02.2000  3048

Claret i Corominas, Isidre  31.01.2003  3810

Clotet Sala, Bonaventura  02.10.2012 6211

Coll i Falgas, Margarita 02.10.2013 6471

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

Ferràs Boix, Joaquim 02.10.2012 6211

Ferrer Salvans, Maria Ignacia  07.06.2007  4898

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

Garrido Martin, Josep Maria 02.10.2012 6211

Gasull Vilella, Maria 25.09.2014 6713

Gatell Artigas, Josep Ma.  02.10.2012 6211

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

Jovell i Fernández, Albert J. 02.10.2013 6471

Lloveras i Vallès, Gonçal  03.12.2001  3522



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

López i Casasnovas, Guillem 25.09./2014 6713

Lucaya Layret, 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

Martín Canteras, Carlos 25.09.2014 6713

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

Morell Brotad, Ferran 25.09.2014 6713

Navarro López, Vicenç 25.05.2010 5633

Navarro López, Francesc  07.06.2007  4898

Novel i Martí, Virgínia 25.05.2010 5633

Núñez Pérez, Albert 25.09./2014 6713

Oliveras i Farrús, Joan  03.12.2001  3522

Oriol i Bosch, Albert 02.10.2012 6211

Parés Palom, Rosa 25.05.2010 5633

Pellicer i Garrido, Àngel  03.12.2001  3522

Pérez Oliva, Milagros 25.05.2010 5633

Pujiula Blanch, Montserrat 26.02.2009 5327

Querol Vela, Carlos 25.05.2010 5633

Revert i Torrellas, Lluís  09.01.2001  3242

Roch i Soler, Gonçal 02.10.2013 6471

Rodés i Teixidor, Joan  01.02.2000  3048

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Rosell i Costa, Rafael 02.10.2013 6471

Roures Gené, Enric  05.06.2008  5141

Rozman i Borstnar, Ciril  27.10.1998  2695

Ruscalleda i Sabater, Josep 25.05.2010 5633

Sala Xampeny, Josep Maria 02.10.2012 6211

Sanahuja Pons, Maria Àngels  05.06.2008  5141

Sanmartí Sala, Anna  07.06.2007  4898

Serarols i Arnau, Carme 25.09.2014 6713

Solé i Balcells, Francesc Xavier  09.01.2001  3242

Soler i Soler, Jordi  03.12.2001  3522

Suriol Ribé, Andreu 25.05.2010 5633

Toro i Trallero, Josep  05.06.2008  5141

Vallbona i Calbó, Carles 26.02.2009 5327

Valverde Bosch, Montserrat 02.10.2012 6211

Veiga Lluch, Anna  02.10.2012 6211 

Vergés i Príncep, Gerard  31.01.2003  3810

Vilà i Cortasa, Josep M. 02.10.2013 6471

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



Relació d’entitats guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2014

Entitat Data de lliurament DOGC núm.

Acadèmia de Ciències Mèdiques  02.10.2012 6211
i de la Salut de Catalunya i Balears 

Assistència Sanitària Col·legial 25.09.2014 6713

Associació de Diabètics de Catalunya 05.06.2008 5141

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

Associació Osona contra el càncer 02.10.2013 6471

Centre d’Atenció Primària La Mina 31.01.2003 3810 

Centre de Recerca en Economia i Salut  02.10.2012 6211
(CRES)  

Escola Universitària d’Infermeria 07.06.2007 4898 
Santa Madrona

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

Federació d’Entitats per la Salut  25.09.2014 6713
de Lleida

Fundación Avedis Donabedian 02.10.2012 6211

Fundació Barraquer 02.10.2013 6471

Fundació Enriqueta Vilavecchia 01.02.2000 3048

Fundació Esclerosi Múltiple 02.10.2012 6211

Fundació Eulàlia Torras de Beà 25.05.2010 5633

Fundació Humanitària pel Tercer  25.09.2014 6713
i Quart Món Dr. Trueta

Fundació Institut Guttmann 03.12.2001 3522

Fundació Josep Carreras 27.10.1998 2695

Entitat Data de lliurament DOGC núm.

Fundació Marató de TV3 03.12.2001 3522

Grifols, SA 02.10.2013 6471

Hospital Universitari Vall d’Hebron 21.02.2006 4574

Institut Català de la Salut 02.10.2012 6211

Mútua de Terrassa 09.01.2001  3242

Obra Social “la Caixa” 25.05.2010 5633

Observatori de Salut i Medi Ambient 25.05.2010  5633
del Camp de Tarragona

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

Werfen Group 02.10.2012 6211

Xarxa Sida i Món Local a Catalunya 26.02.2009 5327



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

al mèrit sanitari tin gué lloc 
a Barcelona el dia 25 de 

setembre de 2014, 
al Palau de la 
Generalitat

•••
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