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Medalla i Placa



El compromís infrangible que el doctor Trueta va tenir amb Cata-

lunya, tant des de l’Hospital de Sant Pau primer com després des de la 

Universitat d’Oxford, el va compaginar amb l’entrega i la passió per la 

medicina, la ciència i el progrés en general, un entusiasme que esdevin-

gué realitat amb els grans avenços mèdics que va dur a terme, com ara 

la cura de la gangrena, la troballa de la doble circulació renal o l’estudi 

del sistema ossi.

El doctor Trueta, continuador d’una nissaga familiar consagrada 

a la ciència i a la medicina, és un magnífic exemple de persona que va 

dedicar la seva existència a la recerca de millors condicions de vida per a 

malalts d’arreu del món. La seva transcendència va més enllà de la pro-

fessió de metge, i fou tot un encert que la Generalitat establís la concessió 

de les medalles i plaques Josep Trueta per guardonar persones i entitats 

que han destacat significativament pels serveis prestats al progrés i a la 

millora de la sanitat. 

En aquest sentit, doncs, felicito a tots els premiats enguany. La 

seva encomiable tasca, la generositat i la feina desenvolupada, cadascú 

en el seu àmbit, han contribuït a alleugerir el trasbals i el dolor que tota 

dolència genera, ja sigui al mateix malalt o al seu entorn. 

Aquests premis ens serveixen per valorar merescudament el con-

junt del sistema sanitari català, un element essencial del nostre model de 

país i de societat. De la mà dels guardonats cal reivindicar, orgullosos i 

amb el cap ben alt, la professionalitat i la dedicació dels milers d’homes i 

dones que hi treballen, persones que dia rere dia s’esforcen per donar el 

bo i millor en situacions límit. 



En els darrers vint-i-cinc anys, el nostre país ha estat capaç de bas-
tir un dels sistemes nacionals de salut amb millors resultats en salut del 
conjunt d’Europa. La incorporació en la configuració del nostre model 
sanitari del coneixement acumulat durant molts anys pel teixit professio-
nal i social ha estat, sens dubte, un dels principals mèrits que ens podem 
atribuir com a país. Enguany, doncs, amb el lliurament de les medalles i 
plaques Josep Trueta hem volgut reconèixer la trajectòria d’algunes de les 
persones i entitats que han contribuït a construir aquest sistema de salut, 
del qual, malgrat totes les dificultats que s’han hagut de superar i tots els 
reptes que hi ha per davant, en alguns casos immensos, en podem estar i 
n’estem orgullosos com a país. El nostre sistema de salut és avui, en efecte, 
el servei públic que obté una millor valoració de la ciutadania.

Les medalles i les plaques Josep Trueta d’enguany volen ser un 
reconeixement des de dos punts de vista diferents. D’una banda, volem 
reconèixer les persones o entitats que, per la seva tasca i trajectòria, repre-
senten algun dels valors o principis que han de caracteritzar el nostre 
sistema de salut. Són els valors que avui també fan de principis rectors 
de les reformes que s’estan impulsant des del Departament de Salut i que 
han de ser la garantia de la seva qualitat, el caràcter equitatiu i la legitimi-
tat. Valors i principis com la universalitat, la lluita contra les desigualtats 
en salut, el caràcter eminentment públic, la diversitat de proveïdors, la 
qualitat de l’assistència i la seva avaluació, l’ambició d’excel·lència dels 
professionals de medicina i d’infermeria, l’abordatge des de l’àmbit de la 
salut pública, l’aliança amb la recerca, l’aposta per un model comunitari 
de salut mental, l’apoderament de l’atenció primària, la integració social i 
sanitària, l’atenció específica als reptes de salut de gènere , la participació i 
el lideratge dels professionals en la gestió, i l’ús racional i responsable dels 
medicaments. Per això, una bona part dels premiats d’enguany represen-
ten, cadascun d’ells, un d’aquests valors o principis.

Com ho va fer Josep Trueta i Raspall, un català universal, un 

home que va estimar la llibertat i que es va dedicar a mitigar el dolor aliè. 

Tinguem-lo sempre ben present com un exemple a seguir. 

Carles  Puigdemont i  Casamajó
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’altra banda, també hi ha la voluntat de distingir les persones a les 
quals volem reconèixer tota una trajectòria en el seu conjunt, per tot allò 
que la seva vida professional −avui encara viva i activa− ha suposat i supo-
sa per al sistema sanitari català. Per la seva contribució a aquest sistema i 
el seu compromís i pel seu rol de referents en els seus àmbits. Són persones 
que encarnen els valors bàsics per a l’exercici de la tasca assistencial o de 
la tasca de gestió i lideratge de les nostres institucions sanitàries. Valors 
com l’honestedat, l’empatia, l’altruisme, la integritat, l’autoexigència, 
l’excel·lència i la dedicació per a les noves generacions. 

No és pas exagerat dir que el nostre sistema sanitari és, avui, 
probablement la millor i la més sòlida estructura d’Estat de les quals ja 
disposem com a país. Una tasca col·lectiva fruit de l’esforç dels homes i les 
dones de moltes generacions, alguns dels quals ja han estat mereixedors 
del reconeixement públic i molts altres d’anònims, que també mereixen 
reconeixement, encara que mai no l’hagin obtingut explícitament i formal. 
Les actuals generacions tenim avui la responsabilitat de preservar aquest 
sistema sanitari en tot allò que té de bo, de millorar-lo en tot allò que cal-
gui, i de respondre els reptes derivats del canvi social als quals haurà de 
fer front. Els exemples de les persones i entitats que avui distingim són, 
sense cap dubte, la millor font d’inspiració possible per tal d’avançar amb 
èxit en aquesta apassionant i imprescindible tasca col·lectiva. 

Antoni  Comín i  Oliveres
Conseller de Salut



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, segons 
el Decret 327/2016, de 13 de desembre, publicat al DOGC núm. 7268, de 
16.12.2016, s’atorga la Medalla Josep Trueta a les persones següents:

Carme Borrell i Thió

Llicenciada en medicina, doctora en salut pública, especialista en 
medicina preventiva i salut pública i en medicina familiar i comunitària. 
Actualment és gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, on tre-
balla des de l’any 1986, i és professora associada de la Universitat Pompeu 
Fabra. 

La seva àrea d’investigació és l’estudi dels determinants socials de la salut, 
i dirigeix tres grups d’investigació sobre aquest tema i diferents projectes 
nacionals, estatals i internacionals. Ha publicat nombrosos articles científics 
i ha estat la coordinadora i investigadora principal del projecte SOPHIE, 
finançat per la Unió Europea dins del 7è Programa marc. Ha estat directora 
de la revista espanyola Gaceta Sanitaria entre els anys 2010 i 2016.

Claudi Camps i Garcia

Llicenciat en medicina per la Universitat de València i especialitzat 
en psiquiatria. Ha estat professor col·laborador de l’Institut d’Estudis de 
la Salut des de 1999 com a formador en resolució de conflictes i gestió 

—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



d’emocions. També ha estat professor col·laborador de l’Escola de d’Alta 
Direcció i Administració (EADA) i de la Universitat de Girona. Ha estat 
membre del Patronat de la Fundació per a l’Educació Emocional i per-
tany al Consell Assessor de la Federació de Famílies de Malalts Mentals de 
Catalunya i ha participat en diferents publicacions de referència estatal en 
l’àmbit de la rehabilitació psicosocial. Va ser revisor de la versió espanyola 
del Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas de Salud Mental, de l’OMS.

Des de 2003 és director de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les 
Comarques Gironines, gestionada per l’empresa pública Institut d’Assis-
tència Sanitària. Des de 2004 fins a 2012 ha estat membre de la Comissió 
Permanent de Salut Mental del Departament de Salut, des d’on ha parti-
cipat en diversos projectes de la Xarxa de Salut Mental, d’entre els quals 
destaquen la coordinació del Grup de Treball d’Atenció al Trastorn Men-
tal Sever o la seva participació en el Grup de Treball del Departament de 
Salut sobre la Reordenació de la Xarxa de Salut Mental.

Durant tota la seva trajectòria professional, ha estat interessat en l’orga-
nització de dispositius assistencials i en les tendències integradores dels 
diferents corrents psicoterapèutics, així com en la reconversió dels hospi-
tals psiquiàtrics. En aquest sentit, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions 
de les Comarques Gironines ha estat reconeguda recentment a l’àmbit 
europeu per la seva orientació comunitària i l’abordatge integral de la 
patologia mental. 

Núria Cuxart i Ainaud

Diplomada en infermeria i llicenciada en humanitats, i màster en 
gestió de serveis d’infermeria per la Universitat de Barcelona. 

Va treballar durant onze anys com a infermera assistencial a l’Hospital 
Clínic de Barcelona, i ha estat infermera gestora a la Fundació Hospital 
de Mollet durant quinze anys. Actualment, a més de ser la presidenta de 

la Fundació Infermeria i Societat, ocupa el càrrec de directora de Pro-
grames del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i és la 
degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. 
Compagina aquestes responsabilitats amb la de professora associada de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona i amb 
la de professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna de la 
Universitat Ramon Llull.

Les seves principals línies de treball s’han centrat en els processos d’adop-
ció de models conceptuals infermers i en totes les qüestions relacionades 
amb l’estructura professional infermera.

Rafael Guayta-Escolies

Llicenciat en medicina i cirurgia i especialista en medicina preventiva 
i salut pública, i també màster en medicina clínica preventiva i màster en ges-
tió i direcció de centres i serveis sanitaris, assessor de projectes científics del 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i professor associat de la Universitat 
Internacional de Catalunya. Actualment és professor associat de la Facultat 
de Ciències de la Salut Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Entre altres càrrecs, ha estat coordinador per a l’Atenció Sanitària de la 
Població Immigrant a Catalunya, i també membre del Comitè Directiu 
del Consell Assessor de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya. Actualment és director de Projectes i Investigació en el Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

La seva activitat investigadora es focalitza en el disseny i l’avaluació de 
projectes professionals, amb l’objectiu específic de demostrar l’efectivitat 
i l’eficiència de l’atenció farmacèutica en el camp de la prevenció de les 
malalties, el seguiment farmacoterapèutic dels pacients crònics complexos 
i la gestió compartida de processos assistencials de patologies de molt 
baixa o baixa complexitat en el si de la farmàcia comunitària.



Joan-Ramon Laporte Roselló

Doctor en medicina i catedràtic de terapèutica i farmacologia 
clínica a la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser cap del Servei 
de Farmacologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona 
fins a l’any 2014, on manté activitats com a consultor sènior. Ha estat 
el director de l’Institut Català de Farmacologia, centre col·laborador de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), de 1983 a 2016.  

És expert en avaluació de medicaments de l’OMS, de l’Agència Europea 
de Medicaments i de l’Agència Espanyola de Medicaments. Ha treballat 
en activitats de cooperació a més de quaranta països.

La seva principal línia d’investigació ha estat la farmacoepidemiologia, i 
n’és un dels principals impulsors a Europa. Un impuls que s’ha traduït 
en múltiples iniciatives, com la Targeta Groga, que han estat referents 
dins i fora del nostre país, i en la formació de postgrau de centenars de 
professionals. 

I per la seva vocació divulgadora també s’ha erigit com un referent social 
en l’àmbit de la farmacologia i de la manca de seguretat en l’ús dels medi-
caments. 

Albert Ledesma i Castelltort

Llicenciat en medicina i especialista en medicina familiar i comu-
nitària. Va ser soci fundador de la primera entitat de base associativa de 
Catalunya a una àrea bàsica de salut (ABS) a la ciutat de Vic. Des de lla-
vors, ha exercit durant prop de vint anys com a metge de capçalera en el 
centre d’atenció primària d’aquesta ABS. Ha estat director del Programa 
interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària entre 2014 i 
2016. Prèviament, havia estat el responsable del Programa de prevenció i 
atenció a la cronicitat del Departament de Salut entre els anys 2011 i 2014.

La seva principal línia de treball i investigació ha estat l’atenció integrada 
social i sanitària i l’atenció centrada en les persones.

Carme Ollé i Rodríguez

Llicenciada en medicina i especialitzada en ginecologia i obstetrí-
cia, amb una trajectòria professional de més de quaranta anys, que es va 
iniciar a l’Hospital de Sant Pau. La major part de d’aquesta trajectòria ha 
transcorregut en l’àmbit hospitalari i darrerament en l’atenció primària, 
al Parc de Salut Mar, on ha estat pionera en la defensa dels drets en salut 
sexual i reproductiva de les dones, sobretot tenint cura en els casos de 
situacions vulnerables i donant-hi un especial suport. 

Durant molts anys ha estat una col·laboradora clau del Departament de 
Salut per desenvolupar i implantar un nou model d’atenció maternoin-
fantil centrat en les necessitats de les dones i de les seves famílies. Ha 
destacat eminentment pel seu lideratge per impulsar un canvi en l’atenció 
que reben les dones en l’àmbit de la salut afectiva, sexual i reproductiva. 

Jaume Padrós i Selma

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona i doctor per 
la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en medicina fami-
liar i comunitària, medicina del treball i màster en gerontologia.

Va ser diputat al Parlament de Catalunya entre els anys 1989 i 1995 i va 
participar activament en la redacció de la Llei d’ordenació sanitària de 
Catalunya. També va ser cofundador del primer banc d’aliments de l’Es-
tat i va impulsar el Programa de la renda mínima d’inserció de la Gene-
ralitat de Catalunya. Des de l’any 2014 és president del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona (COMB), del qual anteriorment va ser secretari 
i vicepresident.



A més de la seva activitat professional com a metge, ha destacat per ser 
l’impulsor de programes sobre la salut dels metges i altres professionals 
sanitaris mitjançant la Fundació Galatea, de la qual va ser president. És 
membre fundador de l’Associació Europea per a la Salut dels Metges 
(EAPH).

Joaquim Ramis i Coris

Llicenciat en medicina i especialitzat en pediatria. Ha estat 
cofundador del Centre d’Estudis Hospitalaris (1965), de l’Agrupació 
Democràtica de Metges (1966) i del Centre d’Anàlisi i Programació 
Sanitàries (1983), i també de les revistes Delta, posteriorment denominada 
Quaderns d’Orientació Familiar, i Cavall Fort (1961). Coautor de diversos 
llibres, ha estat coordinador del Diccionari Enciclopèdic, d’Enciclopèdia 
Catalana.

Va ser president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de 
Balears entre els anys 1995 i 2002 i actualment és membre de les juntes 
directives de la Societat Catalana de Pediatria, de la Societat Catalana de 
Biologia i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. 
L’any 2001 va rebre la Creu de Sant Jordi.

La seves principals línies de recerca i de treball han girat a l’entorn dels 
problemes psicosocials de la pediatria, qüestions d’ordenació sanitària i 
de formació professional dels pediatres, i també aspectes de lexicografia 
científica en català, de què ha estat un gran divulgador.

Helena Ris i Romeu

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i espe-
cialitzada en pediatria. La seva experiència professional ha estat lligada 
a l’àmbit sanitari i ha ocupat diversos llocs de responsabilitat tant en 
l’Administració com en la gestió de centres sanitaris. 

Ha estat directora del Programa d’implantació de la reforma de l’atenció 
primària i cap del Servei d’Ordenació d’Atenció Primària de la Direcció 
General i Organització de la Planificació Sanitària (1987). Amb la creació 
del Servei Català de la Salut, va ser directora de la Divisió d’Atenció Pri-
mària i Hospitalària i posteriorment va assumir la subdirecció de l’Àrea 
Sanitària del Servei Català de la Salut. De 1996 a 1998 va ser subdirectora 
gerent de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. Posteriorment i, 
fins al 2001, es va fer càrrec de la gerència de la Regió Sanitària Centre del 
Servei Català de la Salut. També ha estat directora general de la Corpo-
ració Sanitària Parc Taulí i actualment dirigeix la Unió Catalana d’Hos-
pitals, associació empresarial formada per cent tretze entitats sanitàries i 
socials que aglutinen més de tres-cents vuitanta centres. 

El novembre de 2010 el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona li va ator-
gar el Premi a l’Excel·lència Professional.

Rosa Suñol i Sala

Llicenciada en medicina i cirurgia, és directora de l’Institut 
Universitari Avedis Donabedian de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(FAD) des de 1989, i directora de la Càtedra Donabedian d’Investigació 
en Qualitat de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. La FAD dona suport a l’organització, implantació i recerca de 
la millora de la qualitat en matèria de salut i serveis socials des de 1989.

Té més de trenta anys d’experiència en el desenvolupament de plans de 
millora de la qualitat. Ha implementat més de dos-cents trenta progra-
mes de qualitat als àmbits de l’Administració, hospitals, atenció primària, 
sociosanitaris, salut mental, atenció comunitària i totes les tipologies de 
serveis socials. 

Pel que fa a la recerca, ha participat en nombrosos projectes estatals i més 
de vint projectes internacionals com a directora o col·laboradora. Coedi-



tora de la revista International Journal for Quality in Health Care des de 
1991, ha publicat nombrosos articles i llibres pels quals ha rebut sis premis 
internacionals.

Actualment coordina un projecte d’investigació europeu del 7è Programa 
marc (DUQuE, Deepening our Understanding of Quality Improvement 
in Europe), en el qual participen vuit països i més de dos-cents hospitals.

Josep Tabernero i Caturla

Llicenciat en medicina i cirurgia i doctor en medicina per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en oncologia mèdica. 
Actualment és el director de la Xarxa Oncològica de Catalunya i cap del 
Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de 
Barcelona. També dirigeix el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i és 
responsable de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular del Càncer 
a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, unitat pionera a l’Estat espanyol 
que es dedica al desenvolupament d’assaigs clínics de fase I de teràpia 
molecular.

És membre del Comitè Directiu de la Societat Europea d’Oncologia 
Mèdica (ESMO), de l’Associació de Recerca sobre el Càncer dels Estats 
Units (AACR), i de la Societat d’Oncologia Clínica dels Estats Units 
(ASCO). També forma part de diferents comitès editorials de publicaci-
ons de referència en l’àmbit de l’oncologia.

L’any 2008 va rebre el Premi a la Carrera Científica i d’Investigació ator-
gat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, i 
l’any 2010 va obtenir el Premi Fundació Salut al Millor Projecte en Inves-
tigació Clínica en Oncologia.

Miquel Vilardell i Tarrés

Llicenciat en medicina i catedràtic de medicina interna a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ha presidit les societats catalano-
balear i espanyola de Medicina Interna i el Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona. També ha col·laborat amb l’Administració com a assessor en 
matèria de planificació, ordenació professional i sostenibilitat del siste-
ma sanitari. Ha desenvolupat la seva carrera professional íntegrament 
a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on ha estat cap del Servei de 
Medicina Interna fins a aquest any 2016. 

Des de 2000 és membre honorari de l’Associació Mèdica dels Estats Units 
i és membre del Consell Català d’Especialitats Mèdiques. Des de 1985 
també és membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i des 
del 2000 és editor de la revista Medicina Clínica.

Les seves principals línies de recerca han estat les malalties autoimmunes 
sistèmiques, de les quals n’és un dels principals referents mèdics a escala 
estatal i un dels principals impulsors de la seva recerca, i també l’envelli-
ment. Ha destacat sempre per la seva gran capacitat docent i és un dels 
professionals capdavanters en la medicina interna al nostre país. És autor 
de múltiples publicacions d’àmbit científic però també de caràcter divul-
gatiu. 

El 2015 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi com a reconeixement del 
conjunt del seu treball al sector mèdic, tant en l’aspecte assistencial com 
en l’acadèmic i corporatiu.



A proposta del conseller de Salut i d’acord amb el Govern, segons 
el Decret 327/2016, de 13 de desembre, publicat al DOGC núm. 7268, 
de 16.12.2016, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a les 
entitats següents:

AIFiCC, Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària de Catalunya

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, 
AIFiCC, és una societat científica que des de l’any 1996 vetlla per pro-
moure el desenvolupament professional i fomentar la recerca en l’àmbit 
de les cures infermeres. És, alhora, una Associació que participa en òrgans 
de planificació sanitària i organització dels serveis de salut.

La seva missió principal és promoure les cures infermeres d’excel·lència 
entre les persones, les famílies i la comunitat, en les diferents etapes i situa-
cions de la vida. I té com a objectiu configurar-se com la societat científica 
d’infermeria familiar i comunitària de referència dins del sistema de salut 
català, sota els valors del compromís, l’ètica, l’accessibilitat, la competèn-
cia, la innovació, la sensibilitat, la sostenibilitat, el respecte, la cooperació, 
la proactivitat i la defensa de la sanitat pública.

Els principals motors de l’AIFiCC són els grups de treballs compostos pels 
socis que participen en l’organització impulsant les activitats que perme-
ten donar les eines per una atenció d’expertesa, actualitzada i propera a 
la població.

Actualment l’AIFiCC treballa activament en diferents projectes, com el 
Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), 
el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i 
l’alimentació saludable, el Consell Assessor de Vacunacions i el Projecte 
ComSalut del Departament de Salut, entre altres.

Creu Roja Catalunya

És la primera de les grans organitzacions humanitàries, tal com 
s’entenen avui dia. Com a organització de caràcter voluntari fortament 
arrelada a la societat, vol donar respostes integrals a les persones  en situa-
ció de vulnerabilitat.

Originàriament, va néixer per donar suport als ferits de guerra. Aquesta 
va ser la idea que va inspirar la creació de la Creu Roja al seu fundador, 
l’empresari suís Jean-Henri Dunant, quan va presenciar la batalla de 
Solferino el 1859. 

A Catalunya, la Creu Roja s’hi va implantar el 1872, amb l’obertura de les 
assemblees de Barcelona, Lleida i Mataró, però, amb el pas del temps, ha 
anat multiplicant la presència al territori i als àmbits d’actuació. Actual-
ment, compta amb més de 17.000 voluntaris i 221.000 socis i té cobertura 
en 855 municipis catalans, el 90% del total. Durant el 2015, arreu del ter-
ritori va atendre prop de 815.000 persones, 230.000 d’elles, en programes 
de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

En l’àmbit de la salut, la Creu Roja va arribar a 18.578 persones durant 
el 2015, mitjançant projectes d’atenció i de sensibilització. Es tracta de 
projectes per prevenir i tractar el VIH/sida o les drogodependències, per 
evitar el contagi de malalties transmissibles, per facilitar l’accés a la medi-
cació i als tractaments sanitaris a les persones en situació de vulnerabilitat 
o per promoure la donació de sang, en el marc del conveni amb el Banc 
de Sang i Teixits. També es fan activitats per fomentar els hàbits de vida 
saludables entre la ciutadania i activitats per promoure entre la gent gran 
un envelliment actiu. 

Per col·laborar en activitats de caire sociosanitari, la Creu Roja manté 
un conveni marc amb la Generalitat de Catalunya. A aquest conveni, 
s’hi va afegir, de forma extraordinària, el març de 2015, un nou acord 



per assegurar la cobertura sanitària pública a les persones que, per raons 
extraordinàries de vulnerabilitat, no hi tinguessin un accés normalitzat. 

Hospital Sant Joan de Déu

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és una institució privada 
sense ànim de lucre, amb vocació de servei públic. És membre de l’Orde 
Hospitalari Sant Joan de Déu, que gestiona més de tres-cents centres assis-
tencials en cinquanta països de tot el món i que dona servei als col·lectius 
més vulnerables als hospitals, centres de salut, serveis socials, centres assis-
tencials i comunitats de religiosos.

Des del 1867 és un hospital dedicat a l’atenció integral de les dones, els 
nens i els adolescents i, en l’actualitat, és un dels centres pediàtrics d’alta 
especialització més importants d’Europa. La seva assistència es basa en el 
treball multidisciplinari dels professionals. A través de la Fundació Sant 
Joan de Déu, investiga per trobar nous i millors tractaments per a les 
malalties pediàtriques. 

Com a hospital universitari, contribueix a la formació de professionals 
sanitaris, juntament amb la Universitat de Barcelona, i és un dels centres 
de referència per a la formació de nous metges especialistes en pediatria. 
El seu objectiu és afavorir i estimular la formació dels professionals per 
millorar la salut dels seus pacients i de la societat i fer avançar el coneixe-
ment científic i humà.

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Pertany a l’Institut Català de la Salut i és el centre de referència 
per als malalts aguts de les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu 
i Aran. Exerceix també influència sobre la franja oriental de l’Aragó. La 
població compresa en aquests territoris assoleix en conjunt la xifra de 
450.000 habitants. 

Inaugurat l’any 1956, el centre és universitari des de 1995, i col·labora 
amb la Universitat de Lleida en la formació d’estudiants de medicina, 
infermeria i altres llicenciatures biomèdiques. També, des de 1984, forma 
residents en la majoria de les especialitats mèdiques i quirúrgiques, i 
d’infermeria en l’especialitat de llevadoria. Forma part de l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida des de la seva fundació. 

En el vessant assistencial conforma una aliança estratègica amb l’empresa 
pública Gestió de Serveis Sanitaris, que gestiona l’Hospital de Santa Maria 
i el del Pallars, i amb la qual comparteix una gerència única. També, amb 
l’objectiu de garantir la continuïtat entre els nivells assistencials, treballa 
en estreta col·laboració amb els serveis d’atenció primària del seu àmbit 
de referència.

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta

Enguany ha fet seixanta anys que aquest hospital es va inaugurar 
amb la intenció de donar atenció a beneficiaris de la Seguretat Social 
i als seus familiars. El 1990 pren el nom actual. Ara és un centre sanitari 
públic gestionat per l’Institut Català de la Salut. Ofereix assistència 
especialitzada a gairebé 800.000 persones i és l’hospital bàsic per a set 
àrees bàsiques de salut corresponents a diversos municipis de les comar-
ques gironines 

Forma part de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) i 
els seus professionals pertanyen al teixit d’investigadors que conformen 
aquest ens. També ofereix formació de pregrau i postgrau tant d’infer-
meria com de medicina.

Té una capacitat de 403 llits, disposa d’11 quiròfans i de 127 gabinets i 
consultes externes, amb una plantilla d’uns 1.500 professionals. Cada any 
s’hi atenen més de 17.000 ingressos i més de 60.000 urgències, i s’hi fan fins 
a 200.000 visites a consultes externes i més de 15.000 tractaments a l’hospi-



tal de dia. S’hi duen a terme més de 15.000 operacions l’any, i any rere any 
s’incrementa el nombre de les que presenten més nivell de complexitat. 

Laboratori de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona

El Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona és una institució 
que ha fet aportacions rellevants en la història de les ciències de la salut i 
de la salut pública a Catalunya i al conjunt de l’Estat. Va ser fundat per 
l’Ajuntament de Barcelona el 1886 com a servei per al control de la ràbia, 
després de la introducció de la vacuna antiràbica per Louis Pasteur, i aviat 
es va convertir en el Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona.

El Laboratori és remarcable perquè ha proporcionat als serveis de salut 
pública de la ciutat i del país informes necessaris per al bon desenvolupa-
ment dels seus serveis de control ambiental, alimentari i epidemiològic. 
En la història del Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
són fites rellevants la contribució al control de l’epidèmia de febre tifoide 
del 1914, a causa de la contaminació del subministrament de l’aigua muni-
cipal, així com els inicis de la síntesi de la penicil·lina a l’Estat espanyol. 
Des del 1999 ha anat acreditant els seus mètodes d’assaig fins a abastar 
més de 1.300 paràmetres, amb un 40% dels mètodes d’abast obert.

El 2002 es va fusionar amb el Laboratori de Salut Pública del Departa-
ment de Salut a Barcelona dins del procés de constitució de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona.

Pediatria dels Pirineus

Pediatria dels Pirineus és una cooperativa de professionals que té l’objec-
tiu i l’encàrrec de garantir una atenció pediàtrica de capçalera a les dife-
rents àrees bàsiques de salut de l’Alt Urgell i l’assistència hospitalària a la 
Fundació Sant Hospital, hospital de referència del territori.

L’objectiu principal d’aquest model d’atenció rau a garantir l’accessibi-
litat i la qualitat de la prestació d’atenció pediàtrica integral, primària i 
hospitalària en una zona del país on tradicionalment n’ha estat difícil la 
cobertura, tant per la manca de professionals especialistes en pediatria 
com per la situació geogràfica de la zona de prestació.

A més, el projecte pretén consolidar-se dins d’una xarxa assistencial i 
docent molt relacionada amb els hospitals de referència, que són els hos-
pitals universitaris Arnau de Vilanova de Lleida i Sant Joan de Déu d’Es-
plugues de Llobregat (entitat que forma part de la mateixa cooperativa); 
mantenir la capacitació professional en coordinació amb les especialitats 
pediàtriques; promoure el contacte telemàtic entre els diferents profes-
sionals del territori que puguin atendre la pediatria (fonamentalment 
d’infermeria pediàtrica i medicina familiar i comunitària), i per últim 
donar un paper preponderant a les noves tecnologies de la informació i 
les comunicacions (NTIC) aplicades al territori.

Barcelona, 13 de desembre de 2016

Carles  Puigdemont i  Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Antoni  Comín i  Oliveres
Conseller de Salut



Relació de persones guardonades  
amb la Medalla Josep Trueta fins l’any 2016

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

Aubia Marimon, Jaume 21.04.2015 6852

Bardají Garrido, Javier 25.05.2010 5633

Barraquer i Bordas, Lluís 09.01.2001  3242

Barraquer i Moner, Joaquim  09.01.2001  3242

Barri Ragué, Pere N.  21.04.2015 6852

Baselga Torres, José  02.10.2012 6211

Boada Rovira, Mercè 02.10.2012 6211

Bonal de Falgàs, Joaquim  03.12.2001  3522

Borrell i Thió, Carme 19.12.2016 7268

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

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Camps Cervera, Victòria 02.10.2012 6211

Camps i Garcia, Claudi 19.12.2016 7268

Canela Cardona, Mercè 25.09.2014 6713

Caralps i Riera, Josep Maria 25.09.2014 6713

Carreras i Coll, Josep 02.10.2012 6211

Castillo i Cofiño, Ricard  01.02.2000  3048

Cedó Rigalt, Maria Rosa 21.04.2015 6852

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

Cuxart i Ainaud, Núria 19.12.2016 7268 

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

Esteller Badosa, Manel 21.04.2015 6852

Esteve de Miguel, Rafael  03.12.2001  3522

Fàbregas i Poveda, Josep 21.04.2015 6852

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



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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

Gómez Batiste-Alentorn, Xavier 21.04.2015 6852

González Mestre, Assumpció 21.04.2015 6852

Guarner Aguilar, Luisa  07.06.2007  4898

Guayta-Escolies, Rafael 19.12.2016 7268

Guinovart Marqués, Maria Josep  05.06.2008  5141

Jovell i Fernández, Albert J. 02.10.2013 6471

Laporte i Rosselló, Joan Ramon 19.12.2016 7268 

Ledesma i Castelltort, Albert 19.12.2016 7268 

Lloveras i Vallès, Gonçal  03.12.2001  3522

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

Martín Zurro, Amando 21.04.2015 6852

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

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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

Ollé i Rodríguez, Carme 19.12.2016 7268

Oliveras i Farrús, Joan  03.12.2001  3522

Oriol i Bosch, Albert 02.10.2012 6211

Padrós i Selma, Jaume 19.12.2016 7268 

Parés Palom, Rosa 25.05.2010 5633

Pellicer i Garrido, Àngel  03.12.2001  3522

Pérez Oliva, Milagros 25.05.2010 5633

Pérez Simó, Roser 21.04.2015 6852

Pujiula Blanch, Montserrat 26.02.2009 5327

Querol Vela, Carlos 25.05.2010 5633

Ramis i Coris, Joaquim 19.12.2016 7268 

Revert i Torrellas, Lluís  09.01.2001  3242

Ris i Romeu, Helena 19.12.2016  7268

Roch i Soler, Gonçal 02.10.2013 6471

Rodés i Teixidor, Joan  01.02.2000  3048

Rodríguez Martínez, Marisol 21.04.2015 6852

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



Relació d’entitats guardonades  
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2016

Entitat Data de lliurament DOGC núm.

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

AIFiCC, Associació d’Infermeria  19.12.2016 7268 
Familiar i Comunitària de Catalunya  

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)  

Consorci Parc Salut Mar 21.04.2015 6852

Creu Roja Catalunya 19.12.2016 7268

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

Federació Salut Mental Catalunya 21.04.2015 6852

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

Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Sanahuja Pons, Maria Àngels  05.06.2008  5141

Sánchez de Toledo i Codina, Josep 21.04.2015 6852

Sanmartí Sala, Anna  07.06.2007  4898

Segura Benedicto, Andreu 21.04.2015 6852

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

Suñol i Sala, Rosa 19.12.2016 7268 

Suriol Ribé, Andreu 25.05.2010 5633

Tabernero i Caturla, Josep 19.12.2016 7268

Toro i Trallero, Josep  05.06.2008  5141

Trilla Garcia, Antoni 21.04.2015 6852 

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 Tarrés, Miquel 19.12.2016 7268

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



Entitat Data de lliurament DOGC núm.

Fundació Eulàlia Torras de Beà 25.05.2010 5633

Fundació Hospital de Sant Pau 21.04.2015 6852 
i Santa Tecla  

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

Fundació Marató de TV3 03.12.2001 3522

Grifols, SA 02.10.2013 6471

Hospital Sant Joan de Déu  19.12.2016 7268

Hospital Universitari  19.12.2016 7268 
Arnau de Vilanova  

Hospital Universitari  19.12.2016 7268 
Doctor Josep Trueta  

Hospital Universitari Vall d’Hebron 21.02.2006 4574

Institut Català de la Salut 02.10.2012 6211

Laboratori de l’Agència de Salut  19.12.2016 7268 
Pública de Barcelona   

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

Pediatria dels Pirineus  19.12.2016 7268

Societat Catalana de Medicina 05.06.2008 5141 
Familiar i Comunitària

Televisió de Catalunya. 26.02.2009 5327 
Programa SALUT!

Entitat Data de lliurament DOGC núm.

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 lliurament de la 
Medalla i la Placa Josep Trueta 

al mèrit sanitari tin gué lloc  
a Barcelona el dia 19 de 

desembre de 2016,  
al Palau de 
Pedralbes

•••


