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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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Esmentar el doctor Trueta és glossar la figura d’un català univer-

sal, d’una personalitat que va molt més enllà de la seva professió de metge, 

i que abasta un ferm compromís amb Catalunya, l’humanisme i la lliber-

tat, en unes circumstàncies històriques força complicades.

Avui tenim el plaer de celebrar aquest acte de lliurament de les 

medalles i plaques Josep Trueta a unes persones i entitats que amb la seva 

tasca i dedicació han fet possible que a Catalunya tinguem un sistema de 

salut de primer nivell.

No correspon ara enumerar els indiscutibles mèrits de cadascun 

dels guardonats, però en tots ells hi podem trobar un compromís amb 

la medicina, amb la salut, amb el benestar de les persones, en definitiva. 

Els diferents governs democràtics de Catalunya hem fet una gran aposta 

pel sistema sanitari, esmerçant-hi molts enforços i recursos. Els resultats 

son prou eloqüents i satisfactoris, i avui en dia podem dir amb orgull 

que metges catalans estan al capdavant de les més prestigioses institu-

cions mèdiques d’arreu del món, i que molts professionals de fora de 

Catalunya han decidit venir a casa nostra per fer un pas endavant en la 

seva carrera.

La professio mèdica, farmacèutica i infermera és força vocacional i 

requireix un enorme esperit de servei. El doctor Josep Trueta n’és un molt 

bon exemple i reuneix totes aquestes virtuts. I estic convençut que tots els 

premiats representen, en certa manera, una continuïtat en la manera de 

fer i pensar del gran cirurgià barceloní.



Felicito a les persones i entitats guardonades enguany amb la 

Medalla i la Placa Josep Trueta, i els encoratjo a seguir treballant en la 

mateixa línia, compromesos i involucrats amb la salut i la qualitat de vida 

dels catalans. 

Artur Mas  i  Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya



Seguint amb la iniciativa instituïda pel Govern de la Generalitat 

l’any 1997, tinc l’honor, com a conseller de Salut de la Generalitat de 

Catalunya i com a metge, de lliurar, per primera vegada, aquestes meda-

lles i plaques que porten el nom del doctor Josep Trueta.

Aquests guardons, un cop més, ens serviran per enaltir la memòria 

d’una gran persona, un gran metge i un gran patriota. En unes dècades 

especialment complicades per al nostre país, el doctor Trueta va esdevenir 

un referent per a la professió mèdica i per al conjunt de la societat, i va 

arribar a ser una de les figures més destacades del segle xx català.

Coincideixen en la figura del doctor Trueta dos trets d’extraor-

dinari valor: l’excel·lència professional i el compromís amb el seu país. 

És aquesta conjunció la que l’ha convertit en model i exemple per a la 

nostra societat.

Considero que no hi ha millor manera de rememorar i honorar 

el llegat professional i humà del doctor Trueta que lliurar aquests guar-

dons. Uns guardons que ens serveixen per fer un ampli reconeixement a 

professionals i entitats vinculades al món de la salut que, dia a dia, han 

contribuït d’una forma destacada al progrés del nostre sistema sanitari i, 

d’aquesta manera, han ajudat a millorar l’atenció que reben els ciutadans 

i ciutadanes de Catalunya.

Vull expressar la meva més sincera felicitació i el meu agraïment 

a tots aquells que rebran aquest merescut reconeixement públic, per la 

seva dedicació i el seu compromís en la millora de la qualitat del nostre 

sistema de salut.



Ells i elles són avui la representació escollida del conjunt de profes-

sionals i institucions sanitàries del nostre país, als quals hem de reconèixer 

i agrair l’esforç, la professionalitat i la voluntat de servei. 

Boi  Ruiz  i  García
Conseller 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 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.



—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 del conseller de Salut, i d’acord amb el Govern, segons 

el Decret 99/2012, de 4 de setembre, publicat al DOGC núm. 6211, de 

12.9.2012, s’atorga la Medalla Josep Trueta a les persones següents: 

Dr. Pedro Alonso Fernández

Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Madrid, 

doctor per la Universitat de Barcelona, especialista en salut pública i comu-

nitària i màster per la Universitat de Londres.

És cap del Servei de Medicina Tropical i Salut Internacional de l’Hospital 

Clínic de Barcelona i professor de la Universitat de Barcelona. Ha liderat 

la creació de tres noves institucions: el Centre de Recerca en Salut Inter-

nacional de Barcelona (CRESIB), l’Institut de Salut Global de Barcelona 

(ISGlobal) i el Centro de Investigaçao em Saude da Manhiça (CISM), a 

Moçambic. Ha dedicat la seva carrera professional a la lluita contra la 

pobresa a través de la recerca i la formació. El seu treball més rellevant ha 

estat dedicat a la recerca en malària, i ha liderat el desenvolupament de 

noves eines de control de la malaltia, incloent fàrmacs per a tractament o 

prevenció, mesures contra el vector i el desenvolupament clínic de vacu-

nes preventives.



Ha publicat més de 300 articles en revistes nacionals i internacionals.

Forma part de nombrosos comitès nacionals i internacionals incloent el 

Comitè d’experts de malària de l’OMS, i presideix el Comitè de la 

col·laboració per la Dècada de les Vacunes.

Ha rebut nombrosos premis, com el Príncep d’Astúries de Cooperació 

Internacional 2008 (atorgat al CISM), el Premi Internacional a la Trajec-

tòria Personal d’UNICEF, la Medalla d’Or de la Creu Roja, la Medalla i 

Placa Narcís Monturiol, el premi Joan Oró, la Gran Cruz de Sanidad i el 

Premi Carlos IV d’Investigació en Medicina Preventiva i Salut Pública ator-

gat per la Real Academia Nacional de Medicina, entre d’altres.

Dr. Miguel Ángel Asenjo Sebastián

Llicenciat en medicina (1964) i doctor (1966), especialista en medi-

cina interna i en medicina preventiva i salut pública. És professor emèrit 

de la Universitat de Barcelona i assessor científic de l’IL3-UB.

Fou director-gerent dels hospitals de la Diputació de Jaén, l’Hospital 

General d’Astúries i director tècnic de l’Hospital Clínic on va proposar, 

redactar, defensar i executar la Reforma Funcional de 1972, origen de 

l’actual prestigi de l’hospital.

Co-introductor de sistema MIR a Espanya. És promotor i professor 

del doctorat en gestió sanitària de la Universitat de Barcelona i de 

l’assignatura troncal planificació i gestió sanitària i del Màster en gestió 

hospitalària.

Ha dirigit 20 tesis doctorals, ha escrit 5 llibres de gestió sanitària i més de 

400 articles científics. Ha impartit més de 300 cursos nacionals i interna-



cionals i ha estat assessor de l’OPS/OMS i del Banco Interamericano de 

Desarrollo.

És membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i soci 

d’honor de SEDISA. Ha rebut el premi mundial Ed Crosby a la innovació 

en gestió.

Dr. José Baselga Torres

Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona 

(1982), doctorat en medicina i cirurgia (1992) i catedràtic de medicina per 

la mateixa Universitat (2008). Va completar la seva residència en medicina 

interna i oncologia mèdica al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

de Nova York i va treballar al Departament de Càncer de Mama del 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Va tornar a Catalunya el 1996 

per dirigir el Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari 

Vall d’Hebron.

Des de 2010 dirigeix la Divisió d’Hematologia i Oncologia del Massachu-

setts General Hospital Cancer Center de Boston com a cap de la Divisió 

d’Hematologia i Oncologia, director adjunt del Centre de Càncer de 

l’Hospital General de Massachusetts i catedràtic de medicina en la Har-

vard Medical School. Compagina aquestes responsabilitats amb la direc-

ció científica del VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia) a Barcelona. 

Així mateix, també és el president de SOLTI, Grup Espanyol d’Estudi, 

Tractament i altres Estratègies experimentals en Tumors Sòlids.

Ha publicat més de 250 articles originals, és membre del consell editorial 

de diverses revistes i és el director fundador de la revista Cancer Discovery. 



Ha rebut nombroses distincions entre les quals destaca l’ésser membre 

electe de l’American Society for Clinical Investigation, alumne distingit 

del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el Rosenthal Award de la 

American Association for Cancer Research, el Premi Jaume I en Recerca 

Mèdica, la concessió de l’ingrés a l’Ordre Civil de Sanitat en la seva cate-

goria d’Encomanda amb Placa i recentment la Medalla d’Or del Queen 

Sofía Spanish Institute i l’European Association of Cancer Research´s 

(EACR) Mike Price Gold Medal.

Dra. Mercè Boada Rovira

Llicenciada i doctora en medicina per la Universitat de Barcelona, 

especialista en neurologia. És fundadora i directora mèdica de la Fun-

dació ACE. Barcelona Alzheimer Treatment and Research Center, cap 

de secció del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron i 

responsable del grup de recerca “Alzheimer” Vall d’Hebron – Institut de 

Recerca (VHIR).

Va ser coordinadora del model d’atenció a les persones amb deteriora-

ment cognitiu i demència de Catalunya, secretària tècnica del Consell de 

Psicogeriatria de Catalunya, presidenta del Consell Assessor per al tracta-

ment farmacològic per a la malaltia de l’Alzheimer i membre del Comitè 

de Bioètica de Catalunya.

Formà part del grup d’experts per a l’elaboració dels Estándares y reco-

mendaciones de calidad y seguridad en los centros y servicios sanitarios, 

del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.



A la Fundació ACE ha desenvolupat un banc d’ADN per a la investiga-

ció genètica que compta amb més de 6.000 mostres. Lidera l’Observatori 

sobre la Salut Cognitiva, Autonomia i Competència, OBSCAC.

Ha participat en més de 100 assajos clínics farmacològics, internacionals, 

per a la malaltia d’Alzheimer i altres demències relacionades, així com 

en nombrosos projectes sobre malalties neurodegeneratives i ha estat 

coautora de diversos articles sobre l’estimulació cognitiva participant en 

el disseny d’una eina multimèdia anomenada “Smartbrain”. Ha generat 

més de 40 publicacions, a més de 25 capítols en llibres col·lectius i 12 llibres 

de divulgació mèdica.

Des de 1996, és codirectora de la Conferència Biennal Barcelona – Pittsburgh 

organitzada conjuntament amb l’Alzheimer Disease Research Center de la 

Universitat de Pittsburgh.

El 2008 va rebre el premi a l’excel·lència professional atorgat pel Consell 

de Metges de Catalunya.

Dra. Victòria Camps Cervera

Llicenciada en filosofia i doctora per la Universitat de Barcelona 

(1975). Catedràtica emèrita de filosofia moral i política de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Fou vicerectora de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, senadora, presidenta de la comissió d’estudi de continguts 

televisius del Senat i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya.

Actualment és presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas i del 

Comitè de Bioètica d’Espanya i membre del Comitè de Bioètica de Cata-

lunya.



Entre els llibres que ha publicat destaquen Virtudes públicas (Premi Espasa 

de Ensayo), El siglo de las mujeres, Una vida de calidad, La voluntad de vivir, 

Creer en la educación, El declive de la ciudadanía i El gobierno de las emocio-

nes. Ha coordinat una Historia de la ética en tres volums.

El 2008 fou guardonada amb el Premi Internacional Menéndez Pelayo.

Sr. Josep Carreras i Coll

Tenor català de reconegut prestigi internacional que va iniciar la 

seva carrera professional l’any 1970 al Gran Teatre del Liceu de Barcelo-

na. Debutà molt aviat en els més grans i importants teatres i festivals del 

món i ha col·laborat amb els directors d’orquestra més prestigiosos. L’any 

1992 va assumir la direcció musical dels Jocs Olímpics de Barcelona.

Més enllà de la seva trajectòria artística, des de 1988 presideix la Fun-

dació Internacional Josep Carreras per a la Lluita contra la Leucèmia, 

creada amb el suport de la seva família i un distingit grup de científics 

i professionals. La Fundació, amb seu a Barcelona, i branques a Seattle, 

Ginebra i Munic, porta invertits més de 100 milions d’euros en pro-

jectes de recerca, ha finançat infraestructures assistencials en diversos 

hospitals catalans, gestiona el Registre de Donants de Medul·la Òssia 

i ofereix serveis socials a pacients i famílies. En col·laboració amb la 

Generalitat de Catalunya, la Fundació ha creat i finança la construcció 

i l’equipament de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carre-

ras, un dels pocs centres a nivell mundial monogràficament dedicat a 

investigar les causes i les millors alternatives de curació de la leucèmia i 

altres hemopaties malignes.



La seva trajectòria artística i la seva tasca a favor de la lluita contra la leu-

cèmia han estat reconegudes amb nombroses distincions i doctorats honoris 

causa per governs i universitats d’arreu del món.

Dr. Bonaventura Clotet Sala

Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona 

(1976), especialista en medicina interna i malalties infeccioses i doctor en 

ciències mèdiques (1981).

Actualment és el cap de la unitat de VIH i director del laboratori de 

retrovirologia de la Fundació IrsiCaixa de l’Hospital Germans Trias i 

Pujol. També és president de la Fundació Lluita Contra la Sida, creada el 

1992. És codirector del projecte HIVACAT per al desenvolupament de 

la vacuna contra la sida a Espanya i professor de la Universitat Autònoma 

de Barcelona.

És el responsable de virologia i membre del Comitè Director d’EuroSIDA 

(grup multicèntric per a l’estudi de la sida a Europa). Fou membre de 

MUTAGRUP, de l’IAS-USA per a l’estudi de les resistències als medi-

caments i del Consell d’Administració de la International AIDS Society. 

És membre actiu de la comissió d’experts espanyols per a l’avaluació de 

projectes de recerca en el Programa Nacional de Salut i el Programa 

Nacional contra la Sida. Juntament amb el Dr. Josep M. Gatell ha orga-

nitzat la reunió mundial de la vacuna de la sida que se celebrarà, l’octubre 

de 2013, a Barcelona.

Ha publicat més de 500 articles en revistes internacionals. És codirector 

de la revista AIDS Cyber Journal. El 2010 li va ser concedit el premi a la 

trajectòria científica per l’Institut Català de la Salut.



Sr. Joaquim Ferràs Boix

Llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona (1957). 

Exerceix com a farmacèutic de l’oficina de farmàcia d’Horta de Sant Joan 

des de 1958. Fou inspector farmacèutic municipal i posteriorment farma-

cèutic titular fins al 1999.

Ha format part del consell assessor en temes farmacèutics del Departa-

ment de Salut, i ha estat vocal de la cooperativa Federació Farmacèutica. 

Ha estat molt implicat en la formació continuada com a professional de la 

farmàcia, i ha estat nomenat acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia 

de Farmàcia de Catalunya.

Ha estat guardonat amb la Insígnia d’Argent del Col·legi Oficial de Far-

macèutics de Tarragona, la Insígnia d’Or de l’Associació de Farmacèutics 

Rurals de Catalunya i la Insígnia d’Or del Col·legi Oficial de Farmacèu-

tics de Tarragona.

Activista cultural, va promoure la visita de Pablo Picasso a Horta de Sant 

Joan l’any 1969 i va participar-hi. Posteriorment va ser membre fundador 

i primer president del Centre Picasso d’Horta.

Dr. Josep M. Gatell Artigas

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (1976) i 

doctor per la mateixa Universitat (1981). Va fer la residència en medicina 

interna a l’Hospital Clínic de Barcelona i es va especialitzar en malalties 

infeccioses al Massachussets General Hospital (Harvard Medical School) 

de Boston i en el mateix Hospital Clínic. Actualment és consultor sènior 

i cap del Servei de Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic i cate-

dràtic de medicina de la Universitat de Barcelona.



Les seves principals línies de recerca en el camp de la sida se centren 

en l’eficàcia i tolerància dels nous fàrmacs i combinacions d’antivirals, 

en la immunopatologència de la infecció pel VIH i el desenvolupa-

ment de vacunes terapèutiques i preventives en el context del programa 

HIVACAT. Ha coordinat diversos estudis internacionals, forma part del 

Comitè Director d’EuroSIDA i NEAT i és el coordinador de la Xarxa 

espanyola d’Investigació en Sida (RIS).

Fou president de la Societat Espanyola d’Infeccions i Microbiologia Clíni-

ca (SEIMC) i president de la EACS.

Ha publicat més de 600 articles internacionals, la majoria sobre sida, és 

coautor de més de 50 llibres sobre malalties infeccioses i autor principal de 

diversos llibres entre els quals destaquen: Guia pràctica de la sida (11 edi-

cions a Espanya) i Guia pràctica de terapèutica antimicrobiana (22 edicions 

a Espanya i 2 als Estats Units). És editor de diverses revistes espanyoles i 

internacionals. Juntament amb el Dr. Bonaventura Clotet ha organitzat la 

reunió mundial de la vacuna de la sida que se celebrarà, l’octubre de 2013, 

a Barcelona.

Sr. Josep Maria Garrido Martin

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Salamanca 

(1969) i especialista en medicina familiar i comunitària per la Universitat 

de Barcelona (1983).

Membre del cos de metges titulars (APD) amb exercici professional a 

Euskadi, Astúries i Catalunya, professor d’atenció primària de la salut 

per l’Institut d’Estudis de la Salut per dur a terme la implantació de la 

reforma a Catalunya.



Coordinador-director de l’ABS Sils-Vidreres-Maçanet-Riudarenes durant 

vuit anys.

Membre de la Comissió de Coordinació del Grup d’Estudis de la Diabetis 

en Atenció Primària i coautor de la Guia per al tractament de la diabetis 

mellitus 2 en atenció primària.

Investigador col·laborador a l’estudi GINAD de l’Hospital Trueta-

UDEN-Girona.

Jubilat l’any 2009 després de 30 anys d’exercici com a metge de família, en 

l’actualitat és metge cooperant als hospitals de la Fundació Vicenç Ferrer 

a Anantapur (Índia) i en el projecte d’implantació, detecció i control de 

les malalties cròniques.

Dr. Albert Oriol i Bosch

Llicenciat en medicina (1956) i doctor en medicina (1961) per la 

Universitat de Barcelona. Va cursar formació postgraduada a Alemanya i 

als Estats Units. Fou professor adjunt de fisiologia a la Facultat de Medi-

cina de la Universitat Complutense de Madrid i encarregat de la càtedra 

de fisiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i primer coordina-

dor d’estudis de medicina. Fou catedràtic d’endocrinologia experimental, 

degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid 

i director general de l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de 

Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Actualment és el president de la Fundació Educació Mèdica i patró de les 

fundacions Cercle per al Coneixement i Ferran Angulo.



Expresident de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, Sociedad 

Española de Endocrinologia, Association of Medical Deans in Euro-

pe (avui AMSE) i de la Association of Medical Education in Europe 

(AMEE). Coautor de nombrosos llibres i més d’un centenar de treballs 

publicats en revistes científiques, nacionals i internacionals.

Dr. Josep Maria Sala Xampeny

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (1953), doc-

tor en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona (1983), diplomat 

en sanitat per l’Escola de Sanitat de Barcelona (1963) i especialista en 

pediatria per la Universitat de Barcelona i en puericultura per l’Escola 

Oficial de Puericultura.

Fou metge de pediatria de l’ambulatori central de Santa Coloma de 

Gramenet (Barcelona), del Servei de Treballs Portuaris de la Marina i de 

l’Institut Social de la Marina, director de l’Escola d’ATS de Santa Colo-

ma de Gramenet i de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat. Ha 

estat secretari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i president del 

Sindicat de Metges de Catalunya i de la Confederación Estatal de Sindi-

catos Médicos.

Actualment és president de l’Escola Universitària Gimbernat i Tomàs 

Cerdà, president de la Fundació Mèdica Catalana, membre del Patronat 

de la Fundació Pere Virgili, del Patronat de la Fundació Àngel Soler 

Daniel, del Patronat de Sant Medir (Sant Cugat del Vallès), de la Societat 

Catalana de Pediatria, de l’Asociación Española de Pediatría i de The 

International Pediatric Association.

És membre de l’Orden Civil de Sanidad i Premi Ciutat de Santa Coloma.



Sra. Montserrat Valverde Bosch

Diplomada en infermeria (1980). Màster en lideratge i gestió 

d’infermeria (2009) per l’Escola Universitària d’Infermeria de la Univer-

sitat de Barcelona i màster en gestió i administració d’infermeria (1993) 

per l’Escola Santa Madrona de la Universitat de Barcelona.

Ha exercit la seva activitat en els àmbits assistencials, docent i de gestió. 

Fou cap d’infermeria de la divisió de Medicina de l’Hospital Clínic de 

Barcelona i cap de Gestió de l’Institut Clínic Nefrologia i Urologia del 

mateix hospital.

Actualment és responsable d’infermeria de l’Institut Clínic de Malalties 

Hematològiques i Oncològiques de l’Hospital Clínic de Barcelona amb 

reconegut prestigi per tota la tasca feta en aquest camp. Ha participat acti-

vament en la creació d’unitats alternatives a l’hospitalització convencional 

de malalts amb processos complexos com ara la Unitat d’hospitalització 

a domicili de trasplantament autòlegs de moll de l’os, gestió de casos de 

pacients oncològics, etc., liderades per infermeres. Ha desenvolupat una 

àmplia producció científica i de recerca en aquest camp.

És codirectora de diversos cursos d’infermeria de l’Hospital Clínic i ha 

participat en projectes de recerca relacionats amb el càncer. És membre 

del Consell Assessor del Pla Director d’Oncologia des de 2005.

Dra. Anna Veiga Lluch

Llicenciada en ciències biològiques per la Universitat Autònoma 

de Barcelona (1979) i doctora en ciències biològiques per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (1991). Fou directora del laboratori de fecunda-



ció in vitro del Servei de Medicina de la Reproducció a l’Institut Univer-

sitari Dexeus i fundadora i presidenta de l’Associació per a l’Estudi de la 

Biologia de la Reproducció (ASEBIR), així com fundadora i coordinadora 

del Màster en biologia de la reproducció i tècniques de reproducció assis-

tida del Servei de Medicina de la Reproducció de l’Institut Universitari 

Dexeus, en col·laboració amb el Departament de Biologia Cel·lular i 

Fisiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment és directora científica del Servei de Medicina de la Repro-

ducció de l’Institut Universitari Dexeus i directora del Banc de Línies 

Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona. És professora associada de la Facultat 

de Ciències Experimentals i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra i 

presidenta de la European Society for Human Reproduction and Embryo-

logy (ESHRE).

Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2004), la 

Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2005) i el Premi 

Nacional de Cultura Científica de la Generalitat de Catalunya (2006).



A proposta del conseller de Salut, i d’acord amb el Govern, segons 

el Decret 99/2012, de 4 de setembre, publicat al DOGC núm. 6211, de 

12.9.2012, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les entitats 

següents: 

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

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i 

Balears va néixer de la fusió de dues entitats fundades independentment: 

el Laboratorio i l’Academia de Ciencias Médicas. Amb la fusió de les dues 

entitats, el 1878, la nova entitat va prendre el nom d’Academia y Labora-

torio de Ciencias Médicas de Cataluña. A partir d’aquesta unió, en el si de 

l’Acadèmia es van anar creant les diferents societats científiques, segons 

l’estructuració en especialitats dels estudis i la pràctica de la medicina. L’any 

1901 l’Academia va aprovar el català en totes les comunicacions i va prendre 

el nom d’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya.

L’any 1950 es van crear les filials de l’Acadèmia amb l’objectiu d’apropar 

la formació i fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements als pro-

fessionals d’arreu de Catalunya i Balears, es crearen grups de treball en 

diferents comarques i ciutats amb la mateixa funció que feia l’Acadèmia 

a Barcelona. Aquesta iniciativa s’amplià fins a les 22 filials actuals a Cata-

lunya, Balears, País Valencià i Andorra.

Amb les noves tècniques informàtiques, d’arxiu de dades, d’informació 

de recerca i de difusió de coneixements, s’instaura una xarxa telemàtica a 

l’abast de tots els interessats en les ciències de la salut.



L’any 2004, l’Acadèmia reforma el seu nom per tal de donar-hi cabuda 

a totes les professions que participen en les activitats de les ciències de la 

salut. L’Assemblea General Extraordinària aprova per unanimitat dels 

assistents el nom de: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears, “L’Acadèmia”.

L’Acadèmia ha dut a terme la seva tasca amb la ferma voluntat de fer que 

la formació continuada arribi a tots els professionals de les ciències de la 

salut, que formen part d’un col·lectiu de persones que, com els seus funda-

dors, volen millorar els seus coneixements, seguint la filosofia humanista 

de l’entitat.

Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES)

El Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) és un centre 

especial de recerca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) constituït 

l’any 1996. Va ser fundat i dirigit fins al 2005 pel catedràtic del Depar-

tament de Economia i Empresa de la UPF, Guillem López Casasnovas, 

i actualment n’és la directora Laura Pellisé. Destaquen, com a membres 

del CRES, a més dels esmentats, Vicente Ortún Rubio, actual degà de la 

Facultat de Ciències Econòmiques de la UPF, i els professors Jaume Puig 

Junoy i Pere Ibern Regàs. Compta a més amb una desena d’investigadors 

propis adscrits i més de 30 col·laboradors, externs i júniors interns. El 

CRES manté una relació regular amb el Departament de Ciències Expe-

rimentals, de la Salut i Tecnologia, el Servei Català de la Salut, l’Institut 

Valencià en Economia i Salut Pública (IVESP), l’Agència d’Informació, 

Avaluació i Qualitat en Salut, el Grup GREB de la UB, la London School 

of Economics, i alguns dels seus membres formen el quadre de professo-



rat del Master in Health Economics de la Barcelona Graduate School of 

Economics; dirigeixen programes de postgrau en la Barcelona Business 

School en Farmacoeconomia i en Economia i Gestió de la Salut. El CRES 

dirigeix igualment el Global Health Leadership Forum juntament amb 

la School of Public Health de la University of Berkeley. Els seus membres 

estan presents en consells editorials de destacades revistes internacionals, i 

el centre coedita la revista Gestión Clínica Sanitaria.

El CRES té com a objectiu principal desenvolupar diferents línies 

d’anàlisi del sistema sanitari, des de l’òptica de la recerca acadèmica 

i científica i amb una forta vocació multidisciplinar, en la millora del 

sistema de salut.

Fundación Avedis Donabedian

La Fundació Avedis Donabedian (FAD) es va crear el 1989 i és 

l’òrgan gestor de l’Institut Universitari de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. La seva missió és col·laborar amb els professionals, centres, 

administracions públiques, organitzacions de ciutadans i professionals i 

altres institucions públiques i privades amb l’objectiu de millorar la qua-

litat dels serveis sanitaris i socials que reben els ciutadans.

La FAD impulsa el moviment per a la millora de la qualitat de l’atenció 

sanitària i social seguint les línies traçades per professionals destacats del 

món de la qualitat com el professor Donabedian i per institucions pione-

res d’aquest àmbit d’arreu del món.

Cal remarcar el compromís amb les activitats docents, tant de caràcter 

universitari com de formació continuada, que han permès difondre entre 



milers de professionals elements metodològics i de gestió que han contri-

buït a la millora de la qualitat i de la seguretat de les persones ateses.

S’ha implicat en el desenvolupament dels sistemes d’acreditació de la 

Joint Commission International que ha inspirat moltes iniciatives pos-

teriors de models d’acreditació al nostre país. En l’àmbit dels serveis 

socials, ha realitzat una activitat molt intensa en l’avaluació dels serveis 

i en l’elaboració i facilitació de la posada en marxa de plans de qualitat. 

Cal destacar el nomenament que la Societat Europea de Qualitat de la 

Salut (ESQH) els ha fet com a centre de referència per temes de millora 

de la qualitat en els àmbits de l’atenció a la salut mental de persones 

grans i serveis socials.

La Fundació ha estat una de les primeres organitzacions en iniciar acti-

vitats relacionades amb la seguretat dels pacients amb col·laboracions 

molt destacables amb institucions nacionals i internacionals. A més de 

consolidar les àrees de recerca i docència, la creació de l’Institut Univer-

sitari Avedis Donabedian-UAB va permetre d’acostar el coneixement i 

l’evidència a la pràctica diària en el context de la Universitat Autònoma 

de Barcelona.

Fundació Esclerosi Múltiple

La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitat sense afany 

de lucre amb més de 20 anys de trajectòria, que té com a missió donar a 

conèixer a la societat la naturalesa i la problemàtica de l’esclerosi múlti-

ple, fomentar i donar suport a la investigació i millorar l’atenció sociosa-

nitària a les persones afectades per aquesta malaltia.



Amb l’objectiu d’abordar les problemàtiques associades a aquesta malal-

tia, la FEM ha creat, al llarg d’aquests anys, un conjunt de serveis desti-

nats a mitigar els efectes de l’esclerosi múltiple. La FEM disposa d’una 

xarxa d’hospitals de dia ubicats a Barcelona, Lleida i Reus que atenen 

prop de 700 persones anualment i que ofereixen un servei de rehabilitació 

integral especialitzat a través d’un equip interdisciplinari.

L’entitat ha estat una de les parts impulsores del Centre d’Esclerosi Múlti-

ple de Catalunya (CEM-Cat). Aquest centre és un projecte de gestió com-

partida entre el CatSalut, l’ICS i la FEM per tal d’integrar funcionalment 

en un mateix espai físic i gestionar conjuntament el Servei de Neurologia-

Neuroimmunologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i l’Hospital 

de Dia de Neurorehabilitació funcional de la FEM a Barcelona.

Un altre camp en el qual la Fundació ha desenvolupat serveis és en la for-

mació i inserció laboral, a través del suport de professionals especialitzats, 

que imparteixen formació en aquells coneixements que més sol·licita el 

mercat laboral.

L’any 1999 es va crear el Centre Especial de Treball (FEMCET) que des-

envolupa serveis de telemàrqueting, secretaria i manipulats i que compta 

amb una estructura humana de 75 treballadors.

La Fundació Esclerosi Múltiple organitza actes de sensibilització social 

per implicar la societat, com ara la campanya “Mulla’t per l’esclerosi 

múltiple”.



Institut Català de la Salut

L’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis 

de salut més gran de Catalunya amb una plantilla de 39.500 professionals, 

que presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris de tot Catalunya.

Actualment, l’ICS gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hos-

pitalària d’utilització pública, 288 equips d’atenció primària, 33 centres 

d’especialitats extrahospitalàries, 20 unitats territorials d’atenció con-

tinuada i urgències d’atenció primària (ACUT) que presten atenció 

mitjançant 165 dispositius, 26 serveis d’atenció a la salut sexual i repro-

ductiva, 13 serveis de laboratori clínic, 33 serveis de diagnòstic per la 

imatge, 19 unitats de rehabilitació extrahospitalària, 14 unitats del Pro-

grama d’atenció domiciliària i equips de suport (PADES), 8 serveis de 

salut mental, 3 serveis de salut laboral i 10 unitats de salut internacional.

Desenvolupa també una important activitat científica a través dels set 

instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària. 

Tres d’aquests instituts —el Vall d’Hebron Institut de Recerca, l’Institut 

d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i l’Institut d’Investigació en Cièn-

cies de la Salut Germans Trias i Pujol— estan acreditats per l’Instituto 

de Salud Carlos III. Aquest reconeixement com a centres d’excel·lència 

els situa en una posició capdavantera a l’Estat en l’àmbit de la recerca 

biomèdica.

En el camp de la docència, forma en els seus centres 2.400 residents de 50 

especialitats diferents en ciències de la salut. També acull més de 5.000 

alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres ense-

nyaments. A més d’això, porta a terme una intensa activitat en formació 

continuada per a tots els col·lectius professionals.



Werfen Group

Grup d’empreses dedicades al desenvolupament, fabricació i 

venda de productes de tecnologia mèdica, Werfen Group fou fundat el 

1966 a Barcelona, inicialment amb el nom d’Izasa, per Josep Maria Rubi-

ralta i Vilaseca, el qual en fou el president fins a l’any 2012. Multinacional 

de capital 100% català, està situada entre las deu primeres companyies 

del rànquing mundial del mercat del diagnòstic in vitro. Divideix la seva 

activitat en tres grans àrees: material i instrumental per a la diagnosi in 

vitro, instrumental mèdic i instrumental científic per a la recerca.

L’any 1991 la companyia dugué a terme el primer pas important vers 

la internacionalització, amb l’adquisició d’Instrumentation Laboratory, 

amb seus a Itàlia i els EUA. S’inicià així una nova etapa per a Werfen 

Group amb una aposta important no només per la internacionalització, 

sinó també per la fabricació de productes propis amb una estratègia basa-

da en la innovació, la recerca i el desenvolupament constant.



Relació de persones guardonades  
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2012

Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

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

Camps Cervera, Victòria 02.10.2012 6211

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



Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

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

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

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



Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

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

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

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

Sala Xampeny, Josep Maria 02.10.2012 6211

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



Cognoms i nom Data de concessió DOGC núm.

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

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 2012

Entitat Data de concessió DOGC núm.

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

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 

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

Fundación Avedis Donabedian 02.10.2012 6211

Fundació Enriqueta Vilavecchia 01.02.2000 3048

Fundació Esclerosi Múltiple 02.10.2012 6211

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

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 2 d’octubre de 
2012, al Palau de 

la Generalitat

•••
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