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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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Un any més, el Govern de la Generalitat concedeix la Medalla i la 

Placa Josep Trueta a diverses persones i entitats que han destacat amb la 

seva tasca en el camp de la salut, la sanitat i, per tant, en la millora de la 

qualitat de vida de moltes persones. 

La figura del doctor Trueta és un referent per a la medicina 

catalana per tot el que va aportar en una etapa especialment dura com 

la Guerra Civil Espanyola i posteriorment, ja des de l’exili britànic, la 

Segona Guerra Mundial. És del tot normal i lògic, doncs, que aquestes 

distincions portin el seu nom.

Cada any és ben complicat haver d’escollir els professionals i les 

entitats que en el camp de la medicina, la infermeria o la farmàcia són 

mereixedors de la Medalla i la Placa. Tanmateix, no deixa de ser una 

gran sort que a Catalunya tinguem un gran nombre de persones amb les 

capacitats suficients per ser guardonades, des del metge més prestigiós 

reconegut internacionalment fins al farmacèutic de qualsevol poble que 

es desviu pels seus veïns, passant per les associacions d’ajuda i suport a 

persones malaltes i les seves famílies. 

La llista és molt extensa i és un reflex de la qualitat del conjunt del 

sistema sanitari de Catalunya. Aquesta ha estat sempre una prioritat bàsi-

ca i essencial per al Govern i ho seguirà sent en el futur, sense cap mena 

de dubte, com un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar. 

Més enllà del coneixement científic, el doctor Trueta es va distingir 

per la seva vessant humanística i un ferm compromís amb el país. Aquest 

compromís amb la salut i amb la nostra gent es un mèrit que també atre-

soren les persones i entitats guardonades enguany, com una manera més 



Com a conseller de Salut, suposa per a mi una gran satisfac-

ció poder donar continuïtat a la iniciativa instituïda pel Govern de la 

Generalitat, l’any 1997, de lliurar aquestes medalles i plaques que porten 

l’il·lustre nom del doctor Josep Trueta.

Aquests premis constitueixen una manera excel·lent de recordar i 

enaltir la figura d’una gran persona i professional de la salut, com va ser 

el doctor Trueta, un brillant referent per a la professió mèdica i per al 

conjunt de la societat catalana.

El doctor Trueta representa valors que han fet gran aquest país, 

com són l’excel·lència científica i el compromís amb la ciutadania; en 

definitiva, l’esperit de servir les persones de la millor manera possible, un 

esperit tan propi dels professionals sanitaris del nostre país.

És per això que és un goig reconèixer amb aquests guardons 

professionals i entitats de l’àmbit de la salut que, de forma destacada, 

contribueixen dia rere dia a millorar la salut des ciutadans i ciutadanes 

de Catalunya.

Vull expressar la meva més sincera felicitació i el meu agraïment 

a totes les persones i entitats que rebran aquest merescut reconeixement 

públic, per la seva perseverança i compromís en la millora de la qualitat 

del nostre sistema sanitari.

Els guardonats avui representen el conjunt de professionals i ins-

titucions sanitàries del nostre país, als quals hem de reconèixer i agrair la 

dedicació, la professionalitat i la voluntat de servei.

Boi  Ruiz  i  García
Conseller de Salut

de fer gran Catalunya. Els avenços de la medicina moderna són especta-

culars, tot i que encara queda un llarg camí per recórrer en alguns àmbits, 

però sempre és necessària la calidesa i sensibilitat especial que cal tenir en 

el món sanitari.

Ja, per acabar, només em resta agrair als guardonats tota la tasca 

que han dut a terme, felicitar-los pel reconeixement que rebran i desitjar 

que segueixin amb el mateix esperit i la voluntat de servei que sempre 

han mostrat. 

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.



—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 sig-

nificativa 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, segons 

el Decret 226/2013, de 25 de setembre, publicat al DOGC núm. 6471, de 

2.10.2013, s’atorga la Medalla Josep Trueta a les persones següents:

Sr. Miquel Albanell i Pemán

Llicenciat en medicina i cirurgia, especialista en medicina de 

l’esport i destacat jugador professional de bàsquet fins a l’any 1974. 

És una de les persones més importants i influents en la història dels ser-

veis mèdics del FC Barcelona, en els quals ha treballat des de l’any 1972 

col·laborant estretament amb els diversos directors d’aquests serveis.

L’any 1989 va fundar l’Associació Espanyola de Metges de Bàsquet, 

d’àmbit estatal, destinada a impulsar la formació continuada en temes de 

salut en l’àmbit del bàsquet, i en va ser el president durant els primers set 

anys des de la fundació.

Sr. Miquel Almansa i Calzado 

Llicenciat en farmàcia per la Universitat de Barcelona el 1953. Va 

exercir com a farmacèutic de l’oficina de farmàcia de Bossòst des de 1953 

fins a la jubilació l’any 1990. 



Com a inspector farmacèutic municipal i farmacèutic titular es desplaçava 

en companyia del metge per la vall i feia les anàlisis pràcticament in situ. 

Per això les persones del poble i del partit farmacèutic el veien com el 

farmacèutic de capçalera. Es podria pensar en ell com un vincle d’unió 

entre la farmàcia del segle XX i la del segle XXI, ja que ha estat testimoni 

dels importants canvis que aquesta ciència ha experimentat en el transcurs 

dels anys.

Sra. Margarita Coll i Falgas 

Diplomada en infermeria, va formar part del col·lectiu de profes-

sionals de l’Institut Català de la Salut des de l’any 1966 fins l’any 2010 en 

què es va jubilar.

Durant la seva vida professional va treballar al servei de l’atenció primària 

a Barcelona prestant assistència sanitària, prevenció i promoció de la salut 

de la població usuària. La seva implicació professional, de compromís 

actiu amb la població i amb la institució, la va portar a ocupar llocs de tre-

ball de direcció com a cap d’infermeria a la Direcció d’Atenció Primària 

de Barcelona, i posteriorment, l’any 2001, com a coordinadora de progra-

mes d’infermeria en l’àmbit del centre corporatiu de l’Institut Català de la 

Salut, càrrec que va ocupar des de l’any 2001 fins al 2005. Posteriorment, 

va realitzar funcions en el Programa Salut i escola de la Direcció General 

de Salut Pública del Departament de Salut.

Va compatibilitzar la seva tasca assistencial amb la docent al Departament 

d’Infermeria en salut pública, salut mental i salut maternoinfantil de la 

Universitat de Barcelona.

Dr. Albert J. Jovell i Fernández

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 

doctor en medicina i cirurgia, llicenciat en sociologia i ciències polítiques 

per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en salut pública per 

la Universitat de Harvard i en sociologia per la Universitat de Barcelona.

Metge especialista en medicina preventiva i salut pública, actualment és 

director de l’Institut de Salut Pública de la Universitat Internacional de 

Catalunya, professor i membre del Consell de Govern a la Universitat 

Internacional de Catalunya, president del Fòrum Espanyol de Pacients, 

del Fòrum Català de Pacients i de l’Associació de Pacients de Tumors 

Rars d’Espanya.

Sr. Gonçal Roch i Soler

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 

1953, i metge especialista en pediatria i metge d’empresa.

L’any 1954 va començar a exercir de pediatra a Girona i l’any 1957, 

d’especialista en medicina del treball. 

L’any 1958 va ser nomenat pediatra del sistema públic de salut, tasca en la 

qual va excel·lir fins a la jubilació l’any 2000.

Va exercir el càrrec de president delegat per les comarques gironines de 

la Societat Catalana de Pediatria de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques 

de Catalunya i Balears, i ha estat metge de l’Hospital Militar de Girona.



Dr. Rafael Rosell i Costa

Llicenciat en medicina, especialista en oncologia (1982) i doctor en 

medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986), és el cap del 

Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO, dins de l’Hospital Germans Trias i 

Pujol de Badalona. Ha estat reconegut com a especialista a escala mundial 

en càncer de pulmó i ha organitzat bona part dels seminaris i les conferèn-

cies més importants arreu del món referents a aquest tema.

Mereix especial atenció la seva tasca en el camp de l’oncologia traslacional 

quant al carcinoma de pulmó de cèl·lules grans. Així mateix, és autor de 

més de 500 articles científics publicats en revistes de reconegut prestigi, 

com el New England Journal Medicine, Clinical Cancer Research, Oncogene, 

The Lancet Oncology, Journal of Clincial Oncology i moltes altres. També 

ha estat distingit amb diversos premis atorgats en reconeixement a la seva 

extensa trajectòria científica i és editor internacional de la revista Clinical 

Lung Cancer.

Sr. Josep M. Vilà i Cortasa

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona 

(1968), es va especialitzar en hematologia al Brooklyn Jewish Hospital de 

Nova York i al Mount Sinai Hospital, de Nova York.

Té una llarga trajectòria de gestió a Catalunya: durant més de vint 

anys ha estat cap del Servei d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Hospital 

Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on va ser director mèdic entre 

els anys 1980 i 1984.

Ha ocupat el lloc de vocal de la Societat Catalana d’Hematologia i 

president de l’agrupació de Girona de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 

Ha estat una persona clau en la creació del centre de l’Institut Català 

d’Oncologia a Girona, el qual va dirigir fins a l’any 2009, quan en va ser 

nomenat president i conseller delegat. Actualment n’és el president honorí-

fic, després de jubilar-se com a metge l’any 2011.



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

el Decret 226/2013, de 25 de setembre, publicat al DOGC núm. 6471, de 

2.10.2013, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les entitats 

següents: 

Associació Osona contra el càncer

L’associació Osona contra el càncer va ser fundada l’abril de l’any 

1998, a Osona, amb la finalitat d’atendre els malalts de càncer i els seus 

familiars.

Les seves activitats fonamentals són les ajudes a malalts i familiars, la 

dotació d’utillatge sanitari amb funció assistencial i de prevenció del 

càncer, el foment de la recerca oncològica, el patrocini de la formació 

sanitària en càncer, l’educació sanitària sobre el càncer, el mecenatge de 

programes de prevenció del càncer i la promoció de la Federació Catalana 

d’Entitats contra el Càncer. 

Actualment presidida per la Sra. Montserrat Freixer, va ser premiada el 

passat dia 20 de setembre de 2013 amb la Medalla d’Or de la Ciutat de Vic.

Fundació Barraquer

La Fundació Barraquer és una entitat sense ànim de lucre que 

té per objectiu facilitar assistència oftalmològica a les poblacions que no 

tenen accés a cures sanitàries, per contribuir a millorar la seva salut visual. 

Aquesta iniciativa altruista, impulsada pel professor Joaquim Barraquer, 

la Dra. Elena Barraquer i el Dr. Rafael Barraquer, neix com a continuació 

i actualització de l’Obra Social del Dispensari Barraquer, creat pel seu avi 

l’any 1941.

Les expedicions assistencials impulsades se centren principalment a com-

batre la cataracta, causa principal de ceguesa als països en vies de desen-

volupament, i a proporcionar ulleres a nens que sense aquest instrument 

no aconseguirien escolaritzar-se.

També ofereix beques de formació a persones qualificades d’aquests paï-

sos que, gràcies als coneixements adquirits, podran estendre la tasca de la 

Fundació a les seves pròpies zones d’origen.

Cal destacar també el seu suport a la recerca, a la docència i a tot el que 

pugui contribuir a desenvolupar l’oftalmologia.

Grifols, SA

La missió de les prop de 12.000 persones que formen part de Gri-

fols, SA, a vint-i-cinc països d’arreu del món és contribuir a millorar la 

salut i el benestar de les persones mitjançant la recerca, el desenvolupa-

ment, la fabricació i la comercialització de medicaments biològics derivats 

del plasma, la tecnologia per al diagnòstic clínic i les especialitats farma-

cèutiques d’ús hospitalari.

Grifols és una de les principals empreses en la producció de derivats del 

plasma i és líder mundial en capacitat d’obtenció de plasma, ja que disposa 

de la xarxa més extensa de centres de donació als Estats Units d’Amèrica.

En diagnòstic clínic, Grifols desenvolupa instrumentació i reactius en 

tres especialitats: medicina transfusional, immunologia i hemostàsia. És 



un dels principals proveïdors de sistemes diagnòstics per a la seguretat 

transfusional.

La col·laboració de Grifols amb la farmàcia hospitalària és part de la seva 

història. Per tal que el pacient rebi una atenció sanitària de qualitat, Grifols 

automatitza els processos logístics de l’hospital amb tecnologies de control 

i dispensació de medicaments i equips de gestió d’emmagatzematge de 

productes sanitaris. A més a més subministra solucions parenterals per a 

la teràpia intravenosa i especialitats de nutrició clínica.

Relació de persones guardonades 
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2013

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

Camps Cervera, Victòria 02.10.2012 6211

Carreras i Coll, Josep 02.10.2012 6211

Castillo i Cofiño, Ricard  01.02.2000  3048



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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

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

Lucaya Layret, Xavier  07.06.2007  4898

Magriñà i Veciana, Xavier  09.01.2001  3242

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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

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

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



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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

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 2013

Entitat Data de lliurament 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  

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

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 Institut Guttmann 03.12.2001 3522

Fundació Josep Carreras 27.10.1998 2695

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



Entitat Data de lliurament DOGC núm.

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
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Josep Trueta
Medalla i Placa

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

Trueta al mèrit sanitari 
tin gué lloc a Barcelona 

el dia 2 d’octubre de 
2013, al Palau de 

la Generalitat
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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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