
 

 

Comín: "Els premiats amb les Trueta simbolitzen els 
principis del sistema de salut que volem" 
El conseller de Salut ha presidit aquest vespre l'acte de lliurament de les 
Medalles i Plaques Josep Trueta al mèrit sanitari 

 

 

 

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha presidit aquest vespre l’acte de lliurament de les Medalles i Plaques 

Josep Trueta al mèrit sanitari. Aquests guardons, concedits anualment pel Govern, enguany han estat 

concedits a persones i entitats que encarnen principis i valors que inspiren l’acció de Govern en matèria de 

salut. Les Medalles i Plaques Josep Trueta van ser creades l’any 1997, coincidint amb el centenari del 

naixement del reconegut doctor i científic català. Enguany, en l’acte celebrat aquesta tarda al Palau de 

Pedralbes de Barcelona, s’han atorgat aquestes distincions a 13 persones i 7 entitats. 

  

En la seva intervenció, el conseller Comín ha celebrat la cita com un “dia gran per a la salut de 

Catalunya”. Amb tot, el titular de Salut ha instat els presents a no caure en el cofoisme ni en 

l’autosatisfacció, donat que els reptes de futur “són complexos i només els podrem afrontar si anem 

junts”. “És el vostre exemple el què ens guiarà en aquests moments complicats”, ha emfatitzat 

Comín assegurant que els valors que ostenten els premiats amb les medalles i les plaques Trueta 

representen els principis del sistema de salut que vol el país. 

  

Seguint aquesta premissa, doncs, el Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona encarna el 

fet que la promoció de la salut en una comunitat i l’acció sobre els seus determinants socials no es pot 

concebre sense un fort lideratge des de la salut pública. De la mateixa manera, Creu Roja Catalunya ha 

rebut la placa com a premi a la seva tasca en favor de la universalització de l’atenció sanitària, mentre que 

la medalla Trueta que vol significar l’equitat ha reconegut la metgessa Carme Borrell per la seva 

trajectòria activa en la lluita contra les desigualtats socials identificant i abordant els determinants socials 

de la salut. Com a exemple de la fortalesa d’un caràcter públic de provisió diversa que garanteix el dret a 

la salut, tres hospitals han estat mereixedors de tres plaques -Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i Hospital Universitari Doctor Josep 

Trueta de Girona-, mentre que la metgessa i cirurgiana Rosa Suñol ha rebut la medalla per haver atès 



les persones amb màxima qualitat i de forma efectiva, sostenible i satisfaent, gràcies a un procés 

d’avaluació continu. 

  

Per la seva banda, el metge especialista en oncologia Josep Tabernero exemplifica que avui la millor 

recerca mundial està liderada per catalans i catalanes, mentre quel’entitat Pediatria dels 

Pirineus representa una experiència d’atenció primària construïda a partir del cooperativisme, donat que 

un principi rector del sistema sanitari català és el de la participació i el lideratge professional en la gestió. 

Pel que fa al metge i cirurgià Rafael Guayta-Escolies, la seva medalla representa el paper dels 

farmacèutics en l’excel·lència del sistema. En el cas del metge i catedràtic en farmacologia Joan Ramon 

Laporte es premia la promoció de l’ús saludable dels medicaments i l’ús efectiu i eficient dels mitjans 

terapèutics. També com a prototip d’excel·lència en la gestió dels centres assistencials s’ha reconegut la 

metgessa Helena Ris. 

  

Actualment, l’atenció social i sanitària és la millor resposta al repte del canvi demogràfic i de la progressió 

de la multimorbiditat. Per això, s’ha considerat la tasca de disseny i impuls d’un model d’atenció integrada 

a Catalunya per part del metge Albert Ledesma; a més, com que la salut mental és on millor s’expressa 

la necessitat d’un model comunitari que integri i generi sinèrgies entre els actius en salut d’una comunitat, 

es reconeix el metge Claudi Camps per desplegar un model comunitari referent en salut mental. Per la 

seva banda, la placa a l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya respon al 

desenvolupament professional d’infermeres i infermers en la primària i la salut comunitària, partint de la 

base que el nou model comunitari d’atenció té en la infermeria una peça clau. En aquest sentit, 

l’infermera Núria Cuxart representa l’ambició d’excel·lència en la tasca assistencial que, històricament, ha 

estat la clau del sistema sanitari català. 

  

Per últim, partint del principi que les visions de gènere, d’orientació sexual i d’identitat de gènere són 

essencials per a una atenció equitativa i respectuosa, s’ha premiat la metgessa Carme Ollé per una 

trajectòria dedicada en bona part a atendre aquests reptes de salut; en el cas de la medalla al 

metge Jaume Padrós, també es reconeix la seva recerca de l’excel·lència i la vocació dels metges com a 

motor del sistema sanitari. Per últim, i destacant que l’honestedat, la integritat, l’autoexigència, 

l’excel·lència i l’altruisme són valors essencials del professionalisme, s’ha volgut premiar als 

metges Miquel Vilardell i Joaquim Ramis. 

 

 

Consulta la trajectòria professional dels premiats clicant 

a  http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/salut/notapremsavw/297574/ca/govern-atorga-medalles-

plaques-josep-trueta-merit-sanitari-13-personalitats-7-entitats-destacades-lambit-salut.do 
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