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Servei de Prevenció de Riscos
Laborals Corporació Sanitària
Parc Taulí
Competència, compromís,
complementarietat, lideratge i esperit de
servei, especialment envers els
professionals del seu hospital.

Unitat de Cures Intensives de
la Clínica Sagrada Família
Qualitat assistencial reconeguda d’una
de les unitats de referència en l’àmbit
privat.

PADES Bages
Gran equip humà multidisciplinari amb
una gran vessant clínica, ètica i
professional.

Unitat de Cures Intensives
de Neurotraumatologia
de l’Hospital Vall d’Hebron
Per la seva qualitat humana i
excel·lència en l’atenció del pacient
amb traumatismes cranioencefàlics
greus que l’ha convertit en referència.

CAP Les Corts
25 anys treballant en equip per a millorar
la salut dels ciutadans. Han esdevingut
un dels referents a l’atenció primària.
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Alfredo Adan Civera

Albert Boada Valmaseda

Josep Maria Espadaler Gamissans

Lluís Gausa Gascón

Atent, pacient, rigorós i compassiu, ens ensenya
com estar al servei dels qui pateixen a
acompanyar-los i a generar confiança per fer
front a les adversitats.

El neurofisiòleg de capçalera.
Sempre atent i amatent.

Professional brillant, discret, meticulós,
proper amb els pacients i sempre disponible
amb els companys.

Xavier Borràs Pérez

Vicenç Falcó Ferrer

Universitat de Barcelona
i Hospital Universitari de Bellvitge
Medicina Legal i Forense
i Medicina del Treball

EAP Baix Guinardó
Medicina Familiar i Comunitària

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Cardiologia

Hospital Vall d’Hebron
Medicina Interna - Malalties Infeccioses

La seva paciència i qualitat humana suposen la
combinació perfecta per a la docència.

Per la seva dedicació incondicional a la cura
dels pacients amb infecció per VIH.

Jordi Carratalà Fernàndez

Hospital Universitari de Bellvitge
Medicina Interna

La seva qualitat humana i les seves aportacions
al camp de les malalties infeccioses són un
referent per als seus companys i companyes.

Ricardo Carrillo Muñoz

Hospital Clínic
Oftalmologia

EAP La Florida Sud - L’Hospitalet de Llobregat
Medicina Familiar i Comunitària

Lideratge, treball en equip, excel·lència en
l’assistència i un tracte molt proper, són
constants en la seva vida professional.

Exemple de pulcritud i meticulositat. Amb molt
bon tracte amb els pacients. Sempre disposat a
ajudar, acompanyar i formar els metges més joves.

Àlvar Agustí García-Navarro
Hospital Clínic
Pneumologia

Clínica Sagrada Família
Neurofisiologia Clínica

Conxa Castell Abat

Agència de Salut Pública de Catalunya
Endocrinologia i Nutrició i Salut Pública

Josep Maria Fandos Olona

ABS Centre
Medicina Familiar i Comunitària

Fundació Puigvert
Urologia

Manuel Gené Badia

Proximitat i humanitat, sempre compartint i
ensenyant a tothom al seu voltant, generant
complicitats per abordar problemes complexos.

Amaia Hervás Zúñiga

Hospital Universitari Mútua de Terrassa
i a l´IGAIN de Barcelona
Psiquiatria

Un exemple complet dels valors del
professionalisme. Estima amb passió la
professió, es dedica plenament als pacients i
ajuda a formar als més joves.

La veu de més referència científica i clínica
sobre el TEA. Especialment estimada per les
famílies dels pacients. Ha donat veu
al silenci de l’autisme.

Román Freixa Pamias

Armand Izquierdo Martínez

Hospital Sant Joan Despí-Moisès Broggi
Cardiologia

Cardiòleg brillant. Gran persona.
Liderant des de l’hospital una col·laboració
estreta i excel·lent amb l’atenció primària
que esdevé referent.

María Luisa Galán Díez

EAP Sardenya
Medicina Familiar i Comunitària

EAP Vallirana i CAP Cervelló
Medicina Familiar i Comunitària

Ramon Olivé Vilàs

Consorci Sanitari de Terrassa,
Universitat Internacional de Catalunya
i Universitat Ramon Llull
Medicina de l´Esport i Cirurgia General
Competent, curos i compromès
amb els esportistes.

Gran humanista i divulgador
de la Història de la Medicina.

Excel·lent professional, rigorós,
assequible i sempre proper a pacients i als
professionals més joves. Ha desenvolupat amb
paciència i eficàcia la gestió d’hospitalització
buscant el millor per als pacients.

Medicina Privada
Aparell Digestiu i Radiodiagnòstic

Ramon M. Pujol Vallverdú

Hospital del Mar-Parc Salut Mar
Dermatologia M-Q i Venereologia

Excel·lent dermatòleg que ha esdevingut un
referent per als seus companys, pel seu rigor
científic i gran qualitat humana.

Josefa Rivera Luján

Hospital Universitari Parc Taulí
Pediatria

La ciència, el rigor intel·lectual i el seu caràcter
afable, empàtic i respectuós han modelat la
seva carrera professional. Un exemple de com
transformar les adversitats en oportunitats.

Per haver conformat un Servei de Pediatria
referent i per la seva especial dedicació a
malalties minoritàries.

Josefina Junyent Parés

Carme Roca Saumell

Hospital Universitari de Bellvitge
Medicina Física i Rehabilitació

EAP del Clot, Barcelona
Medicina Familiar i Comunitària

Exemple de saber treballar en equip, amb
discreció i efectivitat. La professionalitat,
prudència i generositat les practica cada dia a
la feina i a la vida.

Referent indiscutible en la rehabilitació
neurològica. Excel·lent persona,
propera i sensible.

Viu per a la docència i és especialment
estimada pels alumnes i residents
de la que és la seva referent.

Jordi Amblàs Novellas

Eva Maria Comín Bertrán

Soledad Gallego Melcón

María Pilar Luque Gálvez

Juan Rodenas Cerdá

Impulsor de la integració de la recerca clínica a
la pràctica diària que ajudi a la presa de
decisions en la persona gran fràgil. És un
comunicador científic fora del comú.

Manel Anoro Preminger

EAP Besòs
Medicina Familiar i Comunitària

Curiós, amb una ment inquieta i imaginativa
que remou el seu voltant i motiva als companys
a treballar millor. Un gran talent per afrontar els
diferents reptes de la professió i de la vida.

Jorge Armentia Pérez de Mendiola
Hospital de l´Esperança i Oftalnova Clínica Teknon
Oftalmologia

Per la seva àmplia trajectòria en la recerca,
desenvolupament i avaluació de guies de
pràctica clínica a l’atenció primària.

Ha treballat a l’Hospital
Universitari de Bellvitge
Aparell Digestiu

Les seves aportacions en recerca en oncologia
infantil han esdevingut notables per a la millora
dels pacients.

Docent per totes bandes, propera
i reconeguda per tots els alumnes.

Escriptor, humanista, pintor i metge.

SEAT S.A
Medicina del Treball

Líder inqüestionable i exemple d’innovació i de
com fer de la Salut Laboral una salut integral
d’alta qualitat. El treball del seu equip és
referent internacional.

Marta Trayner Güixens

Sistema Emergències Mèdiques (SEM)
Màster en Medicina Urgències
i Emergències i Medicina Tropical
Molt involucrada en aspectes socials de la
cooperació internacional i d’emergències.

Martí Vall Mayans

Centre de Salut Internacional
Drassanes- Hospital Vall d’Hebron
Medicina Preventiva i Salut Pública
Gran trajectòria en la cooperació
a l’Àfrica Equatorial.

Olga Vázquez Ibar

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar
Geriatria
Geriatra vocacional, clínica abans que res, ha sabut
consolidar la qualitat assistencial transversalment
amb models innovadors d’èxit. Combinat amb una
tasca docent del servei, que segueix sent referent en
formació MIR de geriatria.

Manuel García Lareo

Immaculada Margarit Dalmau

Mónica Rodríguez Carballeira

Maria del Camino Verduras Rubio

CAP La Marina de Barcelona
Medicina Familiar i Comunitària

Destacada per les seves aportacions a
l’endocrinologia relacionada amb la gestació.

El seu compromís i la seva dedicació a la
docència van sempre més enllà del requerit.

Idealista i compromesa, passional,
culta i bona professional entregada al servei
dels nens i les famílies.

Líder que ha aportat idees innovadores
i de qualitat i noves formes de coordinació
docent al seu hospital.

La seva actitud sempre positiva,
l’esforç i la perseverança la fan destacar
i ser molt estimada per tots.

Maria José Garcia Serrano

Isabel Martínez Díaz

Rosa Maria Corcoy Pla

Marta Crespo Barrio

Hospital del Mar-Parc Salut Mar
Nefrologia
Indiscutible per les seves aportacions a la
nefrologia i el trasplantament renal.

Joan Baptista Bladé Creixenti

Maria Teresa Dordal Culla

Un dels grans referents de l’hematologia on ha
excel·lit per les seves aportacions al tractament
del mieloma múltiple.

Hospital Clínic
Urologia

Patricia Such Faro

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Endocrinologia i Nutrició

Oftalmòleg referent, que cada dia aporta noves
solucions als reptes de les malalties del polo
anterior de l’ull.

Hospital Clínic
Hematologia

Hospital Vall d´Hebron
Pediatria

German Soriano Pastor

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Patologia Digestiva

Ha estat promotora de colònies per a infants
amb diabetis a tot Catalunya.

CAP Vila de Gràcia-Cibeles
Medicina Familiar i Comunitària

Referent per les seves aportacions
al món del risc cardiovascular.

Tomàs Àngel Pinós Desplat

Pneumòleg de referència. Ha estat promotor
d’iniciatives per humanitzar la pràctica mèdica i
la dels serveis sanitaris.

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
Geriatria

Alejandro de la Sierra Iserte

Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Medicina Interna

Hospital Universitari de Bellvitge
Al·lergologia

Altament compromesa amb els pacients
i amb l’al·lergologia catalana a la qual ha
prestigiat i cohesionat.

CAP Martí i Julià, Cornellà de Llobregat
Pediatria

Hospital Vall d’Hebron
Medicina Interna

Fermí Roqueta Egea

Fundació Althaia, Xarxa Assistencial
i Universitària de Manresa
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

EAP Vilanova del Camí
Medicina Familiar i Comunitària

CAP Castellar del Vallès
Medicina Familiar i Comunitària

Metgessa de família, mare de tres fills, directora
de l’EAP Vilanova del Camí. És l’ànima de
l’equip, creativa, treballadora i riallera.

Una immensa vocació de servei i d’esperança
per la professió, amb generositat, il·lusió i
compromís ètic.

Gran company especialista en cirurgia,
emergències i gestió. Sempre amb un somriure i
disposat a ajudar.

Antoni Martínez Roig

Olga Rubio Sanchiz

Elisenda Garsot Savall

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Cirurgia General i Digestiva
Excel·lent cirurgiana i gran treballadora.
Respectuosa amb els companys i els pacients,
dels quals sempre en té una visió holística, com
els grans cirurgians de referència històrica. I, a
més a més, “sempre fa la farina plana”.

Hospital del Mar i Hospital de Nens de Barcelona
Pediatria
Pediatre humanista, bo entre els bons, referent
obligat per als més joves i no tan joves.

Hospital Sant Joan de Déu. Fundació Althaia
Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Medicina Intensiva
Internista de referència. Compromesa amb els
malalts crítics, l’ètica clínica i amb la societat.

EAP Viladecans 2 (Maria Bernades)
Medicina Familiar i Comunitària

Susanna Vilaseca Giralt
Consorci Hospitalari de Vic
Ginecologia i Obstetrícia

El seu caràcter col·laboratiu i afable, de fàcil
relació i interacció, marquen el seu estil docent.
Molt reconeguda pels seus alumnes.

Juan Carlos Yébenes Reyes

Hospital de Mataró
Medicina Intensiva

Impulsor de la creació i implantació del “Codi
Sèpsia” com un codi de risc vital. Especialment
compromès amb el seu equip i els malalts, amb
els avenços de la seva especialitat i amb la
formació dels més joves.

