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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 25 de maig de 
2010, al Palau de 

la Generalitat
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Josep Trueta i Raspall va néixer a Bar celona, 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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El 1997 la Generalitat de Catalunya instituïa les medalles Josep 
Trueta per a reconèixer públicament la trajectòria de professionals i 
entitats sanitàries del nostre país. D’aquesta manera, tot coincidint amb 
el centenari del seu naixement, es recordava i s’honorava, alhora, un dels 
millors metges especialistes de la Catalunya contemporània i, sobretot, un 
català universal.

El doctor Trueta va viure i va saber superar moments summament 
difícils, tant a la Catalunya dels anys trenta, com posteriorment a l’exili 
anglès, durant i després de la Segona Guerra Mundial. Malgrat les difi-
cultats i la distància, es va mantenir sempre fidel a la pràctica mèdica i al 
seu país que és el nostre. L’excel·lència que avui li reconeixem neix, preci-
sament, d’aquesta sàvia combinació de valors cívics i científics.

Avui, vivim també temps difícils, immersos en la primera gran 
crisi econòmica de la globalització. Són moments d’incertesa decisius per 
al nostre futur individual i col·lectiu. D’una banda, hem de saber donar 
resposta a les urgències provocades per la crisi, protegint als sectors més 
febles de la societat catalana. De l’altra, hem de posar les bases per superar 
el repte plantejat i, sobretot, per generar una alternativa de creixement 
més estable i més forta, basada en el coneixement, en la recerca i en la 
innovació.

En tots dos fronts, el Govern i el país necessita professionals i 
entitats sanitàries que avui són protagonistes d’una xarxa socio-sanitària 
exemplar, garantia de benestar i cohesió pel nostre país, i d’una malla cada 
cop més rica de centres de recerca biomèdics. Uns i altres representen el 
present i el futur, uns i altres són el camí per la superació de l’actual crisi.

Sense perdre l’exigència científica, seguim necessitant persones 
capaces, compromeses i integrades, referents i alhora pròxims. Catalunya 
necessita homes i dones que, com el doctor Trueta, entenen que l’exigència 
científica i acadèmica són indestriables del compromís social i democràtic. 



Enguany celebrem la desena edició del lliurament de les medalles 

i les plaques Josep Trueta. A diferència d’altres ocasions, aquest any no 

hem volgut centrar els guardons en algun tema o àmbit concret, sinó just 

el contrari. El que pretenem és fer un ampli reconeixement dels profes-

sionals que formen part del sector de la salut, també d’aquells que no han 

desenvolupat la seva carrera professional estrictament en l’àmbit sanitari, 

però que hi mantenen una relació molt especial.

En els últims temps sentim a parlar molt de la necessitat de garantir 

la sostenibilitat del sistema sanitari, i és cert que cal treballar perquè sigui 

així. Però avui vull reivindicar-lo. El sistema de salut català esdevé dia a 

dia un referent de qualitat i eficiència a nivell internacional, els resultats 

de Catalunya en qualitat de vida ens mantenen als primers llocs dels paï-

sos desenvolupats i seguim treballant per fer cada vegada més petites les 

desigualtats, per acostar la salut a cada un dels ciutadans de Catalunya.

Tanmateix, tot això no seria possible si no fos per allò que jo ano-

meno “l’ànima del sistema”: els seus professionals. És en tots ells i en la 

seva tasca diària que hom reconeix sovint el mateix compromís que guia-

va el doctor Trueta i la seva generació: un compromís intel·lectual amb 

la ciència o la divulgació, però també un compromís cívic, humanista, 

solidari, amb el pacient i amb la societat.

Els anys que vénen, i la situació complicada que vivim, exigiran 

de nosaltres renovar aquest esforç i fer front als reptes actuals i futurs per 

seguir garantint el paper fonamental de la salut com a element bàsic de la 

cohesió social, però també com a motor d’una nova economia basada en el 

coneixement, la innovació i la responsabilitat social.

Em sento honorada de poder lliurar de nou aquestes medalles i 

aquestes plaques que porten el nom d’una de les figures més destacades 

En aquest sentit, pocs noms hi ha més encertats que el del doctor Trueta 
per reconèixer, any rere any, la trajectòria de les persones i les entitats que 

han destacat per la seva contribució al progrés i la millora de la sanitat. 

José  Montilla
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.

del S. xx català, el doctor Josep Trueta, un referent d’integritat, un perso-

natge inspirador. No se m’acut una millor manera de retre-li homenatge 

que brindant un reconeixement públic a altres vides dedicades a treballar 

per la salut. 

Marina Geli  i  Fàbrega
Consellera de Salut



—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

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 fina-

litat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin destacat de manera 

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 18 de maig, publicat al DOGC núm. 5633, de 

20.5.2010, s’atorga la Medalla Josep Trueta a les persones següents: 

Sr. Javier Bardají Garrido 

(Barcelona, 1955 - Móra d’Ebre, 2009). Llicenciat en medicina i 

cirurgia per la Universitat de Barcelona (1978). Especialista en radio-

diagnòstic per la Universitat de Barcelona (1981). Impartí docència en 

aquesta especialitat en diversos centres hospitalaris, participà en diversos 

programes de formació continuada en atenció primària i fou docent de 

la Unitat de Protecció Radiològica de la Càtedra de Física Mèdica de la 

Facultat de Medicina de Reus (1997). Bona part de la seva carrera profes-

sional es desenvolupà a les Terres de l’Ebre com a metge especialista en 

radiologia del CAP Baix Ebre de Tortosa (1982-1996), de l’Hospital de 

la Santa Creu de Jesús de Tortosa (1982-1991), de l’Hospital Comarcal 

d’Amposta (1994-2003) i també com a cap del Servei de Radiologia de 

l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre des del 2000. Va ser el responsable de 

la digitalització de la imatge radiològica a l’Hospital Comarcal de Móra 

d’Ebre i de l‘accessibilitat dels centres d’atenció primària de la seva àrea 



de referència. Va ser membre de la Unitat de Seguiment del Programa 

de Cribratge de Càncer de Mama a Tarragona i Terres de l’Ebre des del 

1998 i vocal de la Junta de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

de Catalunya i de Balears des del 1984. El 2009 se li concedí la Medalla al 

Treball President Macià de la Generalitat de Catalunya.

Dr. Miquel Bruguera i Cortada 

(Barcelona, 1942). Llicenciat en medicina per la Universitat de 

Barcelona (1965). Especialista en medicina interna i de l’aparell digestiu 

(1972). Doctor en medicina per la Universitat de Barcelona (1979). És 

professor titular de medicina de la Universitat de Barcelona des del 1985. 

Quasi tota la seva trajectòria professional s’ha desenvolupat a l’Hospital 

Clínic de Barcelona, primer com a cap de secció del Servei d’Hepatologia 

(1979-2000) i després com a consultor sènior (2000-2010). Ha estat presi-

dent de la Societat Catalana de Digestologia de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (1983-1984), president 

de la Asociación Española de Hepatología (1993-1997), president del 

Patronat de la Fundació Museu d’Història de Medicina de Catalunya des 

del 1995 i president del Col·legi de Metges de Barcelona (1994-2010). El 

2001 va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya 

al mèrit científic.

Dr. Vicenç Navarro López 

(Barcelona, 1937). Llicenciat en medicina i cirurgia per la 

Universitat de Barcelona (1962). Exiliat d’Espanya el mateix 1962, va estu-

diar economia política a Suècia i polítiques públiques i socials a la London 

School of Economics, Oxford i Edimburg. Actualment és catedràtic de 

ciències polítiques i socials a la Universitat Pompeu Fabra. És també 

professor de polítiques públiques a la The Johns Hopkins University, on 

ha impartit docència durant 35 anys. Dirigeix el Programa en Polítiques 

Públiques i Socials, patrocinat conjuntament per la Universitat Pompeu 

Fabra i la The Johns Hopkins University. Dirigeix també el Observatorio 

Social de España. Anteriorment, va ser catedràtic d’economia aplicada 

de la Universitat de Barcelona. Ha estat assessor de les Nacions Unides, 

l’Organització Mundial de la Salut i de diversos governs europeus i 

d’Amèrica Llatina, inclús del Govern d’Unitat Popular de Xile o el 

Govern cubà, i d’altres governs, així com del Congrés dels Estats Units 

d’Amèrica. El 1993 va formar part del grup de treball sobre la reforma 

sanitària de la Casa Blanca dirigit per Hillary Rodham Clinton. Des del 

2004 és el president del Consell Assessor de Sanitat del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya. Ha escrit 34 llibres, publicats en 

diversos idiomes, i més de 600 articles científics. Durant l’any 2009, ha 

estat un dels investigadors socials espanyols més citats en la literatura 

científica internacional.

Dra. Virgínia Novel i Martí 

(Barcelona, 1944). Diplomada en podologia per la Universitat de 

Barcelona (1978) i llicenciada en podologia per l’Escola Superior de Saúde 

do Vale do Sousa - Instituto Politécnico Saúde do Norte CESPU–CRL, 

Oporto-Portugal (2001). Llicenciada en antropologia social i cultural per 

la Universitat Catòlica de San Antonio de Murcia (2001). Doctora hono-

ris causa en ciències mèdiques per la Pennsylvania College of Podiatric 

Medicine (1998). Doctora cum laude per la Universitat de Barcelona 



(2009). És professora titular del Departament de Podologia de l’Escola 

Universitària d’Infermeria i Podologia de la Universitat de Barcelona. 

Imparteix docència en cirurgia podològica, deontologia i legislació podo-

lògica, i podologia preventiva des del 1983. És vicedirectora de l’Escola 

esmentada; directora de la Clínica Podològica de la Universitat de 

Barcelona (1983); membre del Claustre de la Universitat de Barcelona; 

també forma part de diverses comissions docents de la Universitat de 

Barcelona. És presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Podólogos i expresidenta del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya 

(1994-2010). És autora de nombroses publicacions científiques tant en 

l’àmbit nacional com internacional i coautora de diversos llibres rela-

cionats amb la podologia. El 1999 se li concedí la Medalla al Treball 

President Macià de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa Parés Palom 

(Verges, 1949). Diplomada en infermeria per la Universitat de 

Barcelona-Hospital Universitari Vall d’Hebron (1969). Especialista en 

infermeria pediàtrica (1973) i màster en gerontologia per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Ha treballat com a infermera a l’Hospital 

Infantil de la Vall d’Hebron (1971-1973) i a l’Hospital Clínic (1975-

1980). Ha estat docent a l’Escola d’ATS de la Facultat de Medecina de la 

Universitat de Barcelona, del màster d’atenció sociosanitària a persones 

amb dependència de l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona-

Fundació la Caixa i del postgrau de gestió de residències de la Universitat 

Ramon Llull. La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat, els últims 

30 anys, en el camp de l’assistència a les persones grans i els malalts crò-

nics en l’àrea sociosanitària. Ha col·laborat en la posada en marxa del 

Centre Geriàtric Llar Cabanelles del Consorci Sanitari de Mataró, com 

a directora assistencial (1981-2000). De 2000 a 2010 ha estat adjunta a la 

direcció d’infermeria de l’Antic Hospital Sant Jaume de Mataró i direc-

tora de la Residència Sant Josep del Consorci Sanitari del Maresme. És 

membre fundadora de la Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives, de 

l’Associació Multidisciplinària de Gerontologia, de l’Associació Catalana 

d’Infermeria Geriàtrica i Gerontològica, i de l’Associació Alzheimer de 

Catalunya. Membre de diferents consells consultius del Servei Català de 

la Salut (CatSalut) i del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Sra. Milagros Pérez Oliva 

(Eriste, 1955). Llicenciada en ciències de la informació per la 

Universitat Autònoma de Barcelona (1980). També va cursar estudis de 

dret a la Universitat de Barcelona (1980-1984). Actualment és professora 

del màster de periodisme de El País-Universidad Autónoma de Madrid i 

també ha impartit classes a la Facultat de Comunicació de la Universitat 

Pompeu Fabra. Treballa com a periodista al diari El País des del 1982, on 

és defensora del lector (2009). La seva tasca periodística s’ha centrat en les 

especialitats de biomedicina i salut, i ha rebut diversos premis en aquest 

camp, com el Premi de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona 

(1996), el Premi Nacional de Periodisme (2006), concedit pel Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Premi de Bioètica de la 

Fundació Víctor Grífols i Lucas (2007) o el Premi de la Sociedad Española 

de Medicina General (2008). Col·labora regularment, com analista, en 

diversos programes com “Hora 25” i “El Balcó” de la Cadena Ser, “El 

Matí” de Catalunya Ràdio, “Els Matins” de TV3, i “59 segons” de TVE. 

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Consell Social de 



la Universitat Pompeu Fabra i del Comitè de Ciències del Consell de 

Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Ha estat vicedegana del Col·legi 

de Periodistes de Catalunya i la presidenta de la Demarcació de Barcelona 

(1991-1997) d’aquest Col·legi.

Sr. Carlos Querol Vela 

(Saragossa, 1952). Llicenciat en medicina i cirurgia per la Univer-

sitat de Saragossa (1977). Especialista en medicina de família i comuni-

tària (1993). És funcionari del cos nacional de metges titulars al servei 

de l’administració local (1983), transferit a la Generalitat de Catalunya. 

Inicià la seva activitat professional a Catalunya com a metge de família 

a la població de Maials (1978). El 1980 es traslladà a Os de Balaguer, 

on resideix des de llavors, i exerceix com a metge de família en aquesta 

localitat i al municipi de les Avellanes i Santa Linya. També és el metge 

de família de la residència geriàtrica municipal d’Os de Balaguer des 

de la seva creació (1988). Forma part de l’Equip d’Atenció Primària 

de l’ABS de Balaguer des del seu inici, on va participar en l’elaboració 

del primer reglament de règim intern. Actualment n’és el referent en 

neurologia (2008) i hi realitza tasques docents i d’educació sanitària en 

aquesta matèria. Ha estat el representant de la comarca de La Noguera 

al Sindicat Provincial de Metges Titulars de Lleida i vocal de Medicina 

Rural al Col·legi Oficial de Metges de Lleida (1998-2002). Des del 2002 és 

el secretari d’aquesta institució i també és membre del Plenari del Consell 

de Col·legis de Metges de Catalunya.

Sr. Josep Ruscalleda i Sabater

(Sant Feliu de Guíxols, 1910) Llicenciat en medicina i cirurgia 

per la Universitat de Barcelona (1934). Inicià la seva activitat professio-

nal com a metge a Cassà de la Selva l’any 1936, substituint el seu oncle 

patern que n’era el metge titular. Des de llavors i fins l’any 1982 va exer-

cir com a metge de família a Cassà de la Selva, encarnant la figura del 

metge rural. Ha estat un clar exponent del metge arrelat a la població i la 

comarca on ha exercit la medicina i ha col·laborat en moltes de les entitats 

del poble, com ara la Colla Excursionista, la Unió Esportiva Cassà o el 

Club d’Escacs. Actualment, és el president local de Cáritas. És un dels 

col·legiats més antics del Col·legi de Metges de Girona. L’any 2008, amb 

Joaquim Tolosà, va publicar les seves memòries “Anys i panys, vivències 

d’un metge rural”.

Sr. Andreu Suriol Ribé 

(L’Arboç, 1945). Llicenciat en farmàcia i diplomat en òptica oftàl-

mica i acústica audiomètrica per la Universitat de Barcelona. Ha estat far-

macèutic titular del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

durant 29 anys i és titular de l’oficina de farmàcia de l’Arboç des de 

1973. Fundà i fou el primer president de l’Associació de Farmacèutics 

Empresaris de Tarragona (AFET). També fundà i fou el segon president 

de la Federació Catalana d’Associacions de Farmacèutics Empresaris 

(FEFAC). És president del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona des 

de l’any 2004 i també vocal autonòmic del Pleno del Consejo General 

de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España des del 2005. Durant 



el període 2002-2006 fou membre del Ple de la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació de Tarragona i des del 2006 n’és el vicepresident 

segon.

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

el Decret de 18 de maig, publicat al DOGC núm. 5633, de 20.5.2010, s’atorga 

la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les entitats següents: 

Fundació Eulàlia Torras de Beà

La Fundació Eulàlia Torras de Beà inicia la seva trajectòria el 

darrer trimestre de 1969 quan, per iniciativa de la doctora Eulàlia Torras 

de Beà, es posà en marxa el Servei de Psiquiatria del Nen i Adolescent 

de l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona. Es tractava del primer servei 

a Catalunya que oferia no només el diagnòstic, sinó també el tractament 

psicològic adaptat a cada cas, entre els quals trobem la reeducació i 

l’estimulació terapèutica. L’any 1989, el Servei de Psiquiatria del Nen i 

Adolescent de l’Hospital de la Creu Roja s’integra a la xarxa de centres 

de salut mental infantil i juvenil desplegada pel Servei Català de la Salut. 

Un any més tard, el 1990, es constitueix la Fundació Eulàlia Torras de 

Beà (Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent). Durant 

aquests quaranta anys, la Fundació ha col·laborat intensament amb la 

Generalitat de Catalunya per tal de millorar la salut mental de la població 

més jove i d’orientar les seves famílies, i ha dut a terme una destacada 

activitat docent i de recerca. 

Obra Social “la Caixa”

L’Obra Social “la Caixa” gestiona els recursos que “la Caixa” des-

tina a la seva obra social i cultural, amb especial incidència, en els seus 

orígens, en el suport a la gent gran (“Homenatges a la Vellesa”, des de 

1925). Actualment, finança i impulsa activitats de caràcter social, edu-



catiu, cultural i científic. L’Obra Social aposta per la posada en marxa 

d’iniciatives que intenten donar resposta a algunes de les demandes socials 

més urgents, també en el camp de la salut: la lluita contra la pobresa infan-

til, la integració laboral de col·lectius fràgils, el suport integral a malalts 

terminals, la prevenció de la dependència, el foment del voluntariat, la 

integració d’immigrants o la conservació del medi ambient. En els darrers 

anys s’ha convertit en la primera fundació privada espanyola, la segona 

europea i la cinquena del món per volum pressupostari, segons dades de 

l’European Foundation Centre. 

Observatori de Salut i Medi Ambient 
del Camp de Tarragona

L’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona 

es posà en marxa l’any 2006. Forma part de l’organigrama del Servei 

Regional al Camp de Tarragona de l’Agència de Protecció de la Salut i 

constitueix un recurs específic per al Camp de Tarragona i únic a l’Estat 

espanyol. La seva missió principal és la protecció de la salut i la preven-

ció dels factors de risc ambiental que puguin repercutir en la salut de les 

persones. L’Observatori compta amb la col·laboració del Departament 

de Medi Ambient i Habitatge, el Centre de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental (CREAL), la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de 

Tarragona, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i el Registre de 

Càncer de Tarragona. L’Observatori és també un punt de confluència 

dels sectors industrials i no industrials (l’Associació Empresarial Química 

de Tarragona i l’Autoritat Portuària de Tarragona, entre d’altres), dels 

grups ecologistes, dels responsables de l’àmbit municipal i dels ciutadans.

Relació de persones guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2010

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

Bardají Garrido, Javier † 25.05.2010 5633

Barraquer i Bordas, Lluís † 09.01.2001  3242

Barraquer i Moner, Joaquim  09.01.2001  3242

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

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



Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

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

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 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

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, Vicenç 25.05.2010 5633

Navarro López, Francesc  07.06.2007  4898

Novel i Martí, Virgínia 25.05.2010 5633

Oliveras i Farrús, Joan  03.12.2001  3522

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

Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

Querol Vela, Carlos 25.05.2010 5633

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

Ruscalleda i Sabater, Josep 25.05.2010 5633

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

Suriol Ribé, Andreu 25.05.2010 5633

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



Relació d’entitats guardonades  
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2010

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 Eulàlia Torras de Beà 25.05.2010 5633

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

Obra Social “la Caixa” 25.05.2010 5633

Observatori de Salut i Medi Ambien 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

Xarxa Sida i Món Local a Catalunya 26.02.2009 5327




