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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 

començar a treballar immediatament a l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, al Departament de Cirurgia, del qual va 

arribar 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 Anglaterra on va exercir 

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).

•••



 Em fa especial il·lusió com a president de Catalunya poder 

escriure aquestes línies per felicitar totes les persones i entitats que han 

estat reconegudes enguany amb les medalles i plaques Josep Trueta al 

mèrit sanitari.

Posar en valor i distingir els actius que tenim al país és una tasca impres-

cindible per tal que, tant dins com fora de Catalunya, siguem conscients de 

les nostres potencialitats i fortaleses. I el sector sanitari, especialment el 

conjunt dels seus professionals, és un dels pilars fonamentals del nostre 

estat del benestar. I és un deure i un compromís reconèixer-lo.

Els premis que avui lliurem simbolitzen l’esperit compromès, entregat i 

professional del Doctor Trueta, un dels grans noms de la medicina que ha 

aportat el nostre país i que va contribuir enormement a marcar el camí de 

l’excel·lència que avui es manté. I si avui tenim un dels millors sistemes 

sanitaris del món és gràcies a persones com ell i com vosaltres, que amb 

vocació, dedicació i preparació heu contribuït de manera molt signi�cativa 

en l’avenç i la millora de la sanitat. I aquest és un fet que ens enorgulleix, i 

molt, com a catalans.

Vivim temps complexos en tots els àmbits, però hem de dir alt i clar que la 

qualitat del nostre sistema de salut és manté intacta. I per assegurar-ho, el 

Govern que presideixo treballa amb perseverança per reclamar la correc-

ció de l’infra�nançament crònic que pateix el sistema i per disposar dels 

recursos que corresponen al nivell assistencial que donem a la ciutadania. 

De la mateixa manera, anem avançant sense pausa per satisfer les deman-

des dels professionals sanitaris que, com he dit sempre, són legítimes i ben 

justi�cades.

Els exemples de les persones i entitats que avui reconeixem són l’evidència 

més palpable de la nostra fortalesa i ens han d’empènyer a seguir 

avançant junts en la imprescindible tasca col·lectiva de fer créixer 

Catalunya. Comptem també vosaltres i amb la vostra empenta per 

aconseguir-ho.

Felicitats i gràcies!

Quim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya
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Així mateix vull esmentar el fet que aquestes medalles es concedeixen de 

manera paritària a homes i dones. Aquest també és un bon moment per 

homenatjar les dones que, ara i al llarg de la història, han fet contribucions 

en el món de la ciència i de la medecina, on han estat sovint invisibilitzades 

i volgudament oblidades. Cal reivindicar-ne el paper i promoure’n la 

participació, ja que només així farem créixer Catalunya de manera justa i 

sostinguda.

Els guanyadors d’aquests premis representen tot allò que volem que sigui 

el nostre sistema de salut: un sistema on l’atenció primària sigui el pal de 

paller de l’assistència als ciutadans i les ciutadanes; un sistema de salut 

equitatiu, socialment i territorialment, on la recerca sigui el motor que ens 

guiï en el camí de l’excel·lència i en la millora de tots els tractaments, i on 

tots els professionals de la salut puguin desenvolupar un paper rellevant; 

en de�nitiva, un sistema al centre del qual hi hagi la persona i que la valori 

des d’un punt de vista integral tenint en compte tots els seus condicio-

nants.

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut
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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 �nalitat d’honorar les persones i les entitats que s’hagin 
destacat de manera signi�cativa 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 �guren 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.



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 

—2.  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publi-
cació al Diari O�cial 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



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 

Manel Balcells i Díaz

Doctor en medicina i metge especialitzat en cirurgia ortopèdica i trauma-
tologia, i en medicina de l’esport. Actualment és director del Centre per a 
la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya 
(CIMTI), que té per objecte facilitar i accelerar l’arribada de les innova-
cions sanitàries i socials d’alt impacte en la ciutadania.

Va ser un dels fundadors del primer centre de medicina esportiva creat a 
Catalunya a la dècada dels anys vuitanta, el Centre de Medicina de 
l’Esport de Granollers, que va dirigir �ns al 1995. 

De l’etapa al capdavant de Biocat destaca l’impuls de�nitiu a la consolida-
ció i la internacionalització del sector biomèdic català; el disseny, inici i 
desplegament del projecte EITHealth, el llançament de la iniciativa 
Moebio i la creació de la xarxa MuscleTech Network (MTN), entre 
d’altres.

Fou vicepresident del Consorci Sanitari i Social de Catalunya (2015-2019) 
i membre del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i Progrés de la Sanitat 
(CASOST) (2013-2017).

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta a les persones 
següents:

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.



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Al llarg de la seva extensa trajectòria va participar en diferents projectes 
de recerca i també en la publicació de diversos llibres i articles, gairebé 
sempre lligats al seu principal àmbit d’actuació, la qualitat assistencial en 
l’atenció primària.

Elvira Fernández Giráldez

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Cadis (1972) i 
especialista en Nefrologia per l’hospital clínic de Barcelona (1974). Va 
exercir com a Cap del Servei de Nefrologia de l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova (HUAV) �ns a l’any 2016. 

En l'àmbit de la docència, professora titular del Departament de Medicina 
de la Universitat de Lleida (UdL) i catedràtica des de l'any 2012.

En l'àmbit de la recerca, ha desenvolupat una carrera investigadora 
d’excel·lència en l’estudi de les alteracions del metabolisme mineral i la 
vitamina D en la malaltia renal crònica. Durant la seva trajectòria investi-
gadora ha publicat més de cent cinquanta articles cientí�cs. A més a més, 
des del 2013 és secretària de la Junta de la Societat Espanyola de Nefrolo-
gia. Ha estat una de les primeres dones directores d’un centre de recerca a 
Catalunya, concretament de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de 
Lleida.

Carme Ferré Grau

Infermera, psicòloga i doctora en ciències socials per la Universitat Rovira 
i Virgili. Impulsora i directora del primer doctorat amb la denominació en 
ciències de la infermeria de la universitat pública, en el marc del qual s’han 
presentat més d’una seixantena de tesis d’infermeria. 

Va ser consellera delegada de l’Àrea de Benestar i Ensenyament de 
l’Ajuntament de Tarragona del 1999 al 2004 i presidenta de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de Tarragona del 1999 al 2004. Actualment, 
és membre del Consell d’Administració de Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut (GiPSS).

Metges Sense Fronteres

És una organització medicohumanitària internacional que assisteix pobla-
cions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà 
i de con�ictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia 
política. La seva presència independent i imparcial en les crisis els permet 
donar una assistència immediata a les persones més necessitades. 

La intervenció mèdica és el seu eix d’intervenció principal, però també 
utilitzen el testimoni com a mitjà per provocar canvis en favor de les 
poblacions que assisteixen.

 Barcelona, 19 de novembre de 2019

 Joaquim Torra i Pla
 President de la Generalitat de Catalunya

 Alba Vergés i Bosch
 Consellera de Salut

tenen per garantir el nostre sistema de salut reconegut arreu per ser 
universal i de qualitat. Tant la Comissió com el Col·legi han contribuït 
enormement al debat serè i transversal (ideològic i professional) sobre la 
sostenibilitat econòmica i els mitjans per a fer-la possible, sempre en 
defensa del nostre estat del benestar, tan apreciat per la ciutadania del 
nostre país.

Aquest any commemora el seu quarantè aniversari, una �ta per celebrar la 
seva contribució a la construcció del nostre sistema de salut i la seva projec-
ció de cara al futur tenint en compte els canvis de la societat.

Fundació Cellex

El doctor Pere Mir va crear la Fundació l’any 2002 per promoure el mece-
natge en l’àmbit de la recerca física, química i biomèdica a Catalunya. 
Entre els projectes �nançats més rellevants destaquen l’Institut de Cièn-
cies Fotòniques, el Centre de Recerca Biomèdica de la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron, entre d’altres.

Convençut que la investigació i la innovació són essencials per al desenvo-
lupament econòmic d’un país, va impulsar a Catalunya projectes ambicio-
sos que no haurien estat possibles sense el seu suport. La seva desaparició 
el 2017 ha deixat un buit difícil d’omplir.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària

Fundació sense ànim de lucre dedicada al treball en l’àmbit sociosanitari. 
Al llarg dels seus setanta anys de vida, que va complir el 2018, ha dedicat 
tots els seus esforços a millorar la vida de les persones en risc d’exclusió 
social, parant especial atenció a la salut mental, la discapacitat intel·lectual 
i les persones sense sostre. La Fundació presta atenció integral als pacients, 
usuaris i familiars combinant el vessant cientí�c amb els valors que carac-
teritzen la salut i el benestar.

Anna Carreres i Molas

Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona i 
metgessa especialista en pneumologia per la mateixa universitat. Doctora 
en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Al llarg de la seva carrera professional a l’Hospital Germans Trias i Pujol 
ha ocupat diferents càrrecs, gairebé sempre lligats a l’activitat d’urgències. 
Ha estat directora i coautora del Manual d’urgències i membre del Consell 
Editorial de Farreras-Rozman, Medicina interna. A més a més, és autora 
de vint-i-set articles en revistes mèdiques (onze d’internacionals).

També és reconeguda per haver format part de diversos comitès i comis-
sions d’experts sobre temes assistencials i d’urgències, i és coordinadora del 
grup d’urgències del Programa assistencial d’expertesa de l’Institut Català 
de la Salut (PADEICS). Ha estat pionera en l’aplicabilitat d’un model 
d’urgències hospitalàries a Catalunya i és una de les professionals 
sanitàries de referència en aquesta matèria en l’àmbit estatal.

Pep Davins i Miralles

Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(2004).

Al llarg de la seva carrera professional, vinculada a l’administració públi-
ca, va ocupar diferents càrrecs, el darrer dels quals com a sub-director 
general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Va ser membre del Grup de Qualitat Assistencial de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària-CAMFiC des del 1997 i director del 
Projecte d’autoavaluació amb el model de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) a l’Equip d’Atenció Primària La Mina els 
anys 2000, 2002 i 2004.

Antonio de Lacy Fortuny

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1980. 
Reconegut mundialment com a expert i pioner en cirurgia de càncer de 
colon i recte, cirurgia bariàtrica per a l’obesitat mòrbida i cirurgia de 
càncer esofàgic, entre d’altres, per la introducció de noves tècniques míni-
mament invasives com la cirurgia laparoscòpica, la cirurgia robòtica o la 
cirurgia a través d’ori�cis naturals.

És membre del comitè de recerca de fons d’EURO-NOTES, membre 
numerari de la Societat Catalana de Cirurgia i membre numerari de la 
International Society of Surgery, entre d’altres societats cientí�ques.

Ha escrit llibres i publicat prop de dos-cents articles, a més de tenir una 
llarga activitat docent.

En els darrers temps ha impulsat l’ús de la tecnologia 5G als quiròfans, la 
qual cosa permet operar a distància i posar a disposició dels territoris més 
allunyats la millor expertesa i fer-ho alhora amb la màxima precisió.

Dolors Llorens Basses 

Diplomada en infermeria per la UNED i postgraduada en anestèsia i 
reanimació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en 
direcció i administració d’institucions sanitàries per la UAB, postgrau de 
gestió clínica per la Universitat Pompeu Fabra i de direcció per processos 
per ESADE.

Referent indiscutible en estratègies d’avaluació de l’activitat infermera, ha 
coordinat el document Indicadors d’avaluació de les cures infermeres del 
Consell de la Professió Infermera de Catalunya, publicat pel Departament de 
Salut el 2014, i ha coordinat també des del Consell de Col·legis d’Inferme-
res i Infermers de Catalunya els treballs relacionats amb la publicació del 
Projecte de consens i implementació dels indicadors d’avaluació de les 
cures infermeres l’any 2018.

Dolors Forés i Garcia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en 
medicina familiar i comunitària i en medicina interna. Membre fundado-
ra de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAM-
FiC), va ser cap d'estudis de la Unitat Docent de Medicina Familiar i 
Comunitària de Costa de Ponent durant vint anys i professora associada 
de medicina a la Universitat de Barcelona. Des del 2001 al 2004, vicepresi-
denta de la CAMFiC, i des del 2005 �ns al 2017, presidenta d’aquesta 
mateixa associació. Durant molts anys ha exercit la representació estatal a 
EURAC, organisme europeu responsable d'establir les directrius acadè-
miques de la medicina familiar i comunitària tant en el grau com en la 
formació sanitària especialitzada.

Maria Dolors Juvinyà Canal

Catedràtica, doctora en pedagogia, llicenciada en �loso�a i lletres, diplo-
mada en infermeria i psiquiatria. Durant uns anys va treballar en l’àmbit 
assistencial. L’any 1975 va entrar en contacte amb l’àmbit docent i va 
treballar a l’antiga Escola d’ATS de la Diputació de Girona, just abans de 
l’entrada en vigor dels nous estudis d’infermeria a la Universitat. Va viure 
en primera persona la transformació del pla d’estudis d’ATS a la diploma-
tura i dues dècades més tard a grau. Entre 1994 i 1996 va ser directora de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona. 

Ha estat la primera infermera catedràtica de Catalunya. Actualment 
dirigeix la càtedra de promoció de la salut de la Universitat de Girona, 
creada el 2008 amb el suport de Dipsalut, organisme de salut pública de la 
Diputació de Girona.

Rafael Masià Martorell

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona l’any 1968, va 
formar-se com a cardiòleg als Estats Units. Posteriorment, va esdevenir 
referent de primer nivell en atenció cardiològica a la Regió Sanitària 
Girona i a Catalunya: a l’Hospital Universitari Josep Trueta, va ser cap del 
Servei de Medicina Intensiva i Unitat Coronària (1977-1986) i del Servei 
de Cardiologia i Unitat Coronària (1986-2009). També és reconeguda la 
seva tasca com a líder del Pla director de malalties cardiovasculars des del 
2006 �ns al 2009. Durant aquest període va establir les bases del que poste-
riorment seria el protocol d’actuació conegut com a Codi infart.

D’altra banda, va impulsar el 1993 la creació de l’Associació Gironina de 
Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (GICOR). També ha estat 
vicepresident de la Societat Catalana de Cardiologia (1998-2000) i presi-
dent de la Comissió Deontològica del Col·legi de Metges de Girona 
(1999-2003). 

Josep Ordi Ros

Doctor en medicina, facultatiu del Servei de Medicina Interna de l’Hospi-
tal Universitari Vall d’Hebron, professor associat de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, coordinador de l’Àrea d’Investigació de Malalties 
Respiratòries i Autoimmunes Sistèmiques de l’Institut de Recerca de Vall 
d‘Hebron, on va ser coordinador de la Unitat de Recerca del Lupus �ns 
que es va jubilar recentment. També és president de la Fundació Catalana 
del Lupus, una greu malaltia autoimmune, crònica i incurable que afecta 
majoritàriament les dones.

La seva tasca assistencial i de recerca ha girat principalment al voltant 
d’aquesta malaltia. De fet, ha estat el revisor de molts articles en publica-
cions nacionals i internacionals i ha participat com a investigador principal 
en trenta-quatre assaigs internacionals sobre aquesta malaltia i en 
diferents assaigs nacionals com a promotor.

Ramona Tigell Gironès

Diplomada en treball social i màster en antropologia mèdica amb la tesi 
L'impacte desculpabilitzador dels neurosabers en pares d’infants amb TDAH.

Treballadora social sanitària de l’Institut Català de la Salut durant més de 
vint-i-cinc anys i prèviament treballadora social de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre vinculada al barri de Bonavista.

Professora associada de la Facultat de Treball Social de la Universitat 
Rovira i Virgili. També ha estat coautora de múltiples articles i protocols, 
entre els quals cal destacar: Recomanacions per al procediment de dictamen 
social de situació de risc d’exclusió social o de marginalitat, Xarxa de suport a 
les famílies cuidadores i El treball social sanitari en situacions d’emergència, 
entre d’altres.

Montserrat Vendrell Rius

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, va fer una estada 
postdoctoral a Hoffmann La Roche, a Nova Jersei als Estats Units, els anys 
1992-1994, i al Consell Superior d’Investigacions Cientí�ques (CSIC) els 
anys 1995-1997. Va ser directora general de Biocat, del Parc Cientí�c de 
Barcelona i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Té una llarga experiència en el món de les ciències i de la salut que li ha 
permès tenir una visió global i integral del sistema. Té més de vint anys 
d’experiència en el sector de la biotecnologia i la biofarmàcia, dotze anys 
en el sector dels dispositius mèdics, set anys en l’àmbit de la genòmica i tres 
anys en salut digital. Actualment, és presidenta de la Comissió Executiva 
de la Fundació Pasqual Maragall i des del febrer de 2019 és presidenta del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 A proposta de la consellera de Salut i d’acord amb el Govern, 
segons el Decret 238/2019, de 19 de novembre, publicat al DOGC núm. 
8012, de 28.11.2019, s’atorga la Medalla Josep Trueta en forma de placa a 
les entitats següents:

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya commemora el 
seu vint-i-cinquè aniversari. Al llarg d’aquests anys ha generat coneixe-
ment rellevant mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades per a la presa de 
decisions amb la �nalitat de contribuir a la millora de la salut de la ciuta-
dania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és un referent en l’avaluació de tecnologies, serveis sanitaris i 
promoció d’una recerca biomèdica de més qualitat i transformadora. A 
més, des de l’Agència s’han impulsat estratègies d’avaluació en la compra 
basada en valor i l’avaluació de convocatòries de recerca incorporant per 
primera vegada pacients en els panells d’avaluació. La potenciació de 
l’anàlisi de dades incorporant els principals eixos de desigualtat (gènere, 
territori i nivell socioeconòmic) i les dades massives (big data) sanitàries 
han estat activitats clau per al suport a la presa de decisions clíniques i el 
disseny de polítiques públiques. L’Agència també ha fet una gran tasca en 
la internacionalització del sistema de salut públic de Catalunya.

Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

La Comissió d’Economia de la Salut és un fòrum de debat sobre l’econo-
mia de la salut que ha tingut un gran impacte en el sector sanitari. Al llarg 
de la seva història ha treballat per promoure el rol dels economistes i altres 
professionals, en la gestió sanitària, i el paper fonamental que aquests 

Ana MacPherson

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Al llarg de la seva llarga i prolí�ca carrera professional durant 
més de quaranta anys, primer a El Periódico i després a La Vanguardia, s’ha 
dedicat a la redacció de notícies relacionades amb l’àmbit de la salut.

És membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i té diversos premis 
periodístics, entre els quals el de la Fundació Roche de Medicina de Preci-
sió, el de la Fundació Grífols i el Mirall de l’Associació contra l’Anorèxia i 
la Bulímia de Catalunya (ACAB) per la seva tasca de divulgació en aquest 
sector.

Abel Mariné Font

Catedràtic de nutrició i bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona, la seva activitat s’ha centrat en el camp de la 
seguretat alimentària i la nutrició. Especialment rellevant és la seva tasca 
de divulgador cientí�c en aquest àmbit col·laborant en la publicació de 
més de deu llibres. Ha treballat de manera estreta amb el Departament de 
Salut i la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de millorar les políti-
ques i les intervencions en aquest sector essent els additius alimentaris, el 
dret alimentari, les propietats funcionals dels aliments, i la nutrició comu-
nitària, entre d’altres, els seus principals àmbits d’investigació.

A més a més, també ha estat membre del Quadre d’Experts en Seguretat 
dels Aliments de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) en el període 
1984-1988.

Antoni Ribas Bruguera

Llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona (anys 1984-1990) i 
doctor en medicina l’any 1997 per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Format com a oncòleg a l’Hospital Vall d’Hebron, treballa des del 1996 a 
la Universitat de Califòrnia-UCLA, on s’ha especialitzat en el tractament 
del melanoma. És reconegut com un dels líders mundials en immuno-
teràpies antitumorals i ha estat escollit recentment nou president de 
l’Associació Americana per a la Recerca del Càncer (AACR) que té més de 
quaranta mil membres.

Està molt implicat en la promoció dels joves investigadors que són els que 
han de liderar la investigació del futur, i especialment a defensar el paper 
de les dones cientí�ques que troben grans obstacles en la seva carrera 
investigadora.

Josep Terés i Quiles

Catedràtic de patologia mèdica de les universitats de Lleida i Barcelona, 
va ser cap del Servei de Gastroenterologia a l’Hospital Clínic, que va 
deixar després d’uns anys per assumir el càrrec de director mèdic de l’Hos-
pital.

Cofundador de la Unitat d’Hepatologia de l’Hospital Clínic, va organit-
zar la primera unitat de cures intensives de l’Hospital, dedicada als malalts 
hepàtics i digestius greus, on fa estudis de primer nivell sobre el tracta-
ment dels malalts amb hemorràgies digestives greus i amb hepatitis fulmi-
nants.

Actualment és el president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de 
Metges de Barcelona, on ha impulsat diversos i importants documents de 
posició professional i la reforma-actualització del Codi de deontologia del 
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Joan Viñas Salas

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona l’any 1973 i doctor per la mateixa Universitat el 1976. 
Bona part de la seva trajectòria professional està vinculada a l’àmbit 
sanitari de Lleida. És catedràtic de cirurgia de la Facultat de Medicina i 
exrector de la Universitat de Lleida (UdL). Impulsor dels temes ètics 
assistencials, va ser cofundador, president i vicepresident de diferents 
comitès i associacions com AntiSida i Creu Roja. Actualment és membre 
de la Fundació Institut Borja de Bioètica i membre de la Societat Catalana 
de Bioètica.

El seu tarannà dialogant i conciliador i la seva vocació i professionalisme 
fan que sigui una de les persones que més ha aportat, tant al territori 
lleidatà com també en general al nostre país. 

 



Relació de persones guardonades  
amb la Medalla Josep Trueta �ns l’any 2019

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 5634

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 5634

Balcells i Díaz, Manel  29.11.2019  8012



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Cabero i Roura, Lluís 25.09.2014 6713

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 Co�ño, 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

Fernández i Sabater, Alfonso  21.02.2006  4574

Carreres i Molas, Anna  29.11.2019  8012

Davins i Miralles, Pep  29.11.2019  8012

Fernández Giráldez, Elvira  29.11.2019  8012



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Ferràs Boix, Joaquim 02.10.2012 6211

Ferrer Salvans, Maria Ignacia  07.06.2007  4898

Feu Toca, Maria Rosa 26.02.2009 5327

Figueras i Anmella, Josep Maria  03.12.2001  3522

Garrido Martin, Josep Maria 02.10.2012 6211

Gasull Vilella, Maria 25.09.2014 6713

Gatell Artigas, Josep Ma.  02.10.2012 6211

Gil-Vernet i Vila, Josep M.  27.10.1998  2695

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

Ferré Grau, Carme  29.11.2019  8012

Forés i Garcia, Dolors  29.11.2019  8012

Juvinyà Canal, Maria Dolors 29.11.2019  8012

Lacy Fortuny, Antonio de  29.11.2019  8012

Llorens Basses, Dolors  29.11.2019  4898

MacPherson, Ana  29.11.2019  8012



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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, So�a  26.02.2009 5327

Morell Brotad, Ferran 25.09.2014 6713

Navarro López, Vicenç 25.05.2010 5634

Navarro López, Francesc  07.06.2007  4898

Novel i Martí, Virgínia 25.05.2010 5634

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 5634

Pellicer i Garrido, Àngel  03.12.2001  3522

Pérez Oliva, Milagros 25.05.2010 5634

Pérez Simó, Roser 21.04.2015 6852

Magriñà i Veciana, Xavier  09.01.2001  3242

Mariné Font, Abel  29.11.2019  8012

Masià Martorell, Rafael  29.11.2019  8012

Ordi Ros, Josep  29.11.2019  8012



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

Pujiula Blanch, Montserrat 26.02.2009 5327

Querol Vela, Carlos 25.05.2010 5634

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 5634

Sala Xampeny, Josep Maria 02.10.2012 6211

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 5634

Tabernero i Caturla, Josep 19.12.2016 7268

Ribas Bruguera, Antoni  29.11.2019  8012

Terés i Quiles, Josep  29.11.2019  8012



Cognoms i nom Data de lliurament DOGC núm.

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

Tigell Gironès, Ramona  29.11.2019  8012

Vendrell Rius, Montserrat  29.11.2019  8012

Viñas Salas, Joan  29.11.2019  8012



Relació d’entitats guardonades  
amb la Medalla Josep Trueta en forma de Placa fins l’any 2019

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

Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

29.11.2019 8012

Comissió d’Economia de la Salut del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya

29.11.2019 8012



Entitat Data de lliurament DOGC núm.

Fundació Barraquer 02.10.2013 6471

Fundació Eulàlia Torras de Beà  25.05.2010 5634

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

Fundació Enriqueta Vilavecchia 01.02.2000 3048

Fundació Esclerosi Múltiple 02.10.2012 6211

Fundació Cellex 29.11.2019 8012

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 5634

Metges Sense Fronteres 29.11.2019 8012

Observatori de Salut i Medi Ambient  25.05.2010  5634  
del Camp de Tarragona



Entitat Data de lliurament DOGC núm.

Sant Pere Claver-Fundació sanitària 29.11.2019 8012

Pediatria dels Pirineus  19.12.2016 7268

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

Societat Catalana de Medicina 05.06.2008 5141 
Familiar i Comunitària

Televisió de Catalunya. 26.02.2009 5327 
Programa SALUT!



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

al mèrit sanitari tingué lloc 
a Barcelona el dia 29 de 

novembre de 2019,
al Palau de la
Generalitat.

•••




