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Joseba Achotegui 
Loizate 
Universitat de Barcelona
Psiquiatria

Compromès amb el patiment 
psicoemocional dels més 
desfavorits, els immigrants. 
Autor intel·lectual de la 
Síndrome d’Ulisses.

Teresa Badia Farré 
ABS Martorell
Medicina Familiar i 
Comunitària

Exemple de vocació i passió 
per la feina de metgessa. Viu 
intensament la professió, i 
és un exemple per als seus 
companys.

Carme Baliellas Comellas 
Hospital Universitari de 
Bellvitge
Aparell Digestiu (Hepatologia)

Tutora de residents i professora 
de la UB. Sempre des de la 
proximitat i humanitat, i amb 
exigència i millora constant, i 
una dedicació completa a la 
docència.

Josep Caritg Bosch
Hospital Sant Joan de Déu. 
Des del 2015 jubilat
Pediatria

Sempre ha estat un inspirador 
docent en neonatologia i cures 
intensives pediàtriques. Mestre 
d’algoritmes i protocols.

Elena Carreras 
Moratonas 
Hospital Universitari Vall 
d’Hebron
Obstetrícia i Ginecologia

Per les seves aportacions 
al diagnòstic prenatal i a 
la medicina fetal, líder en 
el tractament intrauterí de 
l’espina bífida.

Ramon Casas More 
EAP Sant Antoni. CAP Manso
Medicina Familiar i Comunitària

Proximitat, calidesa, seguretat... 
metge de cossos i ànimes.

Joan Carles Garcia 
Pagan
Hospital Clínic
Aparell Digestiu

Referent nacional i 
internacional dins el món de 
la hipertensió portal. Ha fet 
visible la importància de les 
malalties vasculars hepàtiques.

Maria Rosa Güell Rous 
Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona
Medicina Interna i 
Pneumologia

Per les seves aportacions 
importants en el camp de la 
fisiopatologia respiratòria.

Josep Maria Haro Abad 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
Psiquiatria

Dedicat en cos i ànima a la 
recerca, ha aconseguit ser 
un dels investigadors més 
influents en salut mental a nivell 
internacional.

Josep Martínez 
Ramírez
Hospital de Barcelona
Gestió Sanitària 

Innovador, impulsor del primer 
servei d’urgències domiciliàries 
de Barcelona, referència per al 
sector sanitari.

Dídac Mauricio Puente 
Hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau
Endocrinologia i Nutrició

Referent en el camp de la 
endocrinologia clínica i la 
recerca. És un metge proper 
i sempre accessible per als 
pacients, altament implicat en 
la docència.

Anna Oliveras Serrano 
Hospital del Mar 
Nefrologia

Per les seves aportacions en el 
camp de l’etiopatogènia i en el 
tractament de la hipertensió 
arterial.

Miquel Rodríguez Acon
Hospital General  
de Granollers
Medicina Intensiva

Home d’acció, la medicina 
a peu de carrer i l’alpinisme 
com a filosofia de vida, però 
sobretot, estimat per tothom.

Alfonso Rodríguez 
Baeza 
Departament Ciències 
Morfològiques Facultat 
Medicina (UAB) 
Catedràtic d’Anatomia

Professor d’anatomia, ha fet 
d’aquesta una passió i així ho 
ha transmès a generacions 
de futurs metges. “Origen, 
inserció, innovació, acció”, el 
defineixen.

Isabel Roig Grau 
EAP de Sagrada Família  
i Manresa
Medicina Familiar i Comunitària

Ha fet de la seva professió una 
passió de la qual gaudeix cada 
dia. Reconeguda docent en 
l’àmbit de la RCP, sap treballar 
en equip i treure el millor de cada 
company.

Francesc Solé Sancho
CAP Badia del Vallès 
Medicina Familiar i 
Comunitària

Trajectòria plena d’èxits i 
reconeixements dels seus 
pacients per la seva abnegada 
dedicació i compromís. Docent 
amb àmplia expertesa, és 
un exemple per a les noves 
generacions.

Enric Subirats Bayego 
Hospital de Cerdanya. 
Facultat de Medicina. 
Universitat de Girona
Medicina Interna

Líder de la medicina de 
l’esport d’alta muntanya i de 
la defensa del coneixement 
mèdic i l’excel·lència al territori.

Ramon Torné Escasany 
Clínica Dr. Torné de 
Dermatologia
Dermatologia i Venereologia 
Mèdica i Quirúrgica

Un dels grans defensors, 
durant anys, de la dignitat i les 
condicions dels metges que 
treballen al sector d’assegurança 
lliure.
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María Enriqueta 
Barrera Álvarez 
Hospital del Mar
Anestesiologia, Reanimació i 
Terapèutica del Dolor

Treballadora incansable fins al 
final. Anestesiòloga tot terreny 
sempre amb un somriure i 
tracte exquisit.

Jordi Bechini Bernad 
Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol
Radiodiagnòstic

Radiòleg molt considerat 
sobretot en l’àrea del tòrax, 
sempre disposat i molt 
col·laborador, que transmet 
coneixement i competència.

Raquel Benavent 
Boladeras 
Hospital General de Granollers
Geriatria

Dedicada a la formació de 
residents des de fa més de 15 
anys. La mateixa passió que 
té per l’esport de resistència 
l’aplica en la formació dels seus 
estudiants.

Inés Castelló Almazán 
CAP Poblenou (Barcelona)
Pediatria

Pediatra vocacional. L’empatia 
és una de les virtuts de la 
seva feina. Actitud i voluntat 
positiva. Una excel·lent 
professional i companya.

Joan-Artur Caylà 
Buqueras 
Fundació de la Unitat 
d’Investigació en Tuberculosi
Medicina Familiar i 
Comunitària. Medicina 
Preventiva i Salut Pública

Persistència, compromís, 
lideratge per ell mateix i el 
seu equip.

Xavier Corbella Virós
Hospital Universitari de 
Bellvitge. Universitat 
Internacional de Catalunya
Medicina Interna

Líder en medicina interna i en 
gestió, amb extraordinària 
capacitat de treball i generador 
de projectes professionals 
col·lectius.

Zoe Herreras Pérez
CAP Comte Borrell CAPSBE
Medicina Familiar i 
Comunitària

Responsabilitat i diàleg. Líder 
d’equips i compromesa amb 
la professió.

Marco Inzitari
Parc Sanitari Pere Virgili i 
Universitat Autònoma de 
Barcelona Geriatria

Exemple d’excel·lència i en 
constant tasca d’innovació 
i recerca. A més, destaca per 
la seva calidesa i qualitat 
humana, per ser un gran 
metge i millor company.

Maria Antonia Lizarraga 
Dallo
Universitat de Barcelona i 
Futbol Club Barcelona
Medicina de l’Educació Física 
i l’Esport

Referent en l’àmbit de la 
nutrició dels esportistes, 
especialment d’elit. Discreta, 
generosa, compromesa i sempre 
col·laboradora.

Carme Oliveras Turón
Hospital Universitari Dexeus 
(Grup Quirón Salut). Policlínic 
Torreblanca 
Medicina Interna

Fidelitat i excel·lència a la 
medicina i al cant. Té cura de 
les persones i alena els esperits. 
El coneixement, la sensibilitat 
sublim i la tenacitat són el seu 
patrimoni.

Rafel Pérez Vidal
Hospital Sant Joan de Déu. 
Althaia. Manresa
Medicina Interna

Gran clínic, sempre disposat a 
col·laborar amb els companys i 
amb molta empatia.

Judit Pertíñez Mena
Unitat Docent 
Multiprofessional d’AFIC 
Barcelona Ciutat-ICS. CAP 
Besòs
Medicina Familiar i Comunitària

Coordina la formació dels 
metges residents de Medicina 
Familiar i Comunitària i és 
sempre propera i predisposada a 
resoldre els problemes.

Ramón Ros Vallverdú
Hospital SJD Martorell fins 
agost 2018. Actualment 
exercici privat ISHTAR 
Ginecologia i Obstetrícia

Professional respectuós, 
amable i dialogant. 
Autoexigent amb capacitat de 
superació. Una persona que fa 
molt sense fer soroll.

Neus Saiz Antón
Hospital Sociosanitari 
Mutuam Güell 
Geriatria

De la clínica a la gestió de 
centre per liderar l’atenció 
pal·liativa i geriàtrica.

Josep Maria Segura 
Noguera
EAP Raval Nord. CAP Dr. Lluís 
Sayé
Medicina Familiar i Comunitària

Impulsor decidit de la formació 
específica en atenció domiciliària 
i en pacients fràgils, en una àrea 
urbana especialment vulnerable.

Núria Vallcorba Plana
Clínica Vallcorba. Universitat 
Internacional de Catalunya i 
Universitat de València 
Estomatologia i Periodòncia

Gran divulgadora, ha destacat 
per la seva contribució a la 
prevenció de les malalties 
odontològiques.

Marta Valls Esteve
EAP Sant Ildefons Cornellà de 
Llobregat
Medicina Familiar i 
Comunitària

L’èxit és la suma de petits 
esforços, repetits dia rere dia 
amb un somriure.

Judith Xirgu Cortacans
Hospital General de Granollers 
Medicina Intensiva

Gran professional i millor 
persona. Referent per als seus 
companys i companyes, ha 
liderat avenços importants en les 
cures intensives.
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Xavier Costa Tadeo
EAP Vall del Ges
Medicina Familiar i 
Comunitària

Compromès amb l’assistència, 
especialment dels pacients 
més fràgils. Inquiet, vocacional, 
sempre al servei dels seus 
pacients i dels seus companys.

Alfonso Fadeuilhe 
Fadeuilhe 
Consulta privada
Cardiologia

Competència i excel·lència 
a l’exercici privat de la 
cardiologia. Especialment 
reconegut pels pacients 
i metges de família pel 
seu tarannà personal i 
professional.

Gloria Fernández 
Esparrach
Hospital Clínic
Aparell Digestiu

Qualitat humana, dedicació als 
pacients i capacitat d’establir 
a tota hora sinèrgies amb 
els companys. Innovadora i 
incansable explorant les noves 
aplicacions tècniques.

Carles Llor Vilà
Centre de Salut Via Roma
Medicina Familiar i 
Comunitària

Per les seves aportacions a la 
recerca en malalties infeccioses 
de l’aparell respiratori.

Josep M. Martí Tutusaus 
Hospital Universitari Mútua 
de Terrassa 
Hematologia i Hemoteràpia

Referent de l’excel·lència en 
oncohematologia en un 
hospital metropolità. Sempre 
col·laborador, proper i bon 
company.

Josep Martí Valls
Hospital Vall d’Hebron i 
Hospital de Sant Pau
Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

Compromès amb la defensa 
permanent de la sanitat pública 
universal i de qualitat.

Andrés Prat Marín
Hospital Clínic / Universitat 
de Barcelona
Medicina Preventiva i Salut 
Pública

Professor de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
Barcelona amb una llarga 
trajectòria docent en medicina 
preventiva i salut pública.

Daniel Prieto Alhambra 
IDIAP Jordi Gol i University 
of Oxford 
Medicina Familiar i 
Comunitària

Per la seva contribució en 
la recerca de malalties de 
l’aparell locomotor, artrosi i 
osteoporosi.

Lluïsa Puig Bausili
Institut de Medicina Legal  
de Catalunya 
Medicina del Treball, Medicina 
Legal i Forense

Vocació de servei. Per la 
seva gran tenacitat i el seu 
compromís. Referent en l’àmbit 
de les valoracions del dany 
corporal.

Xavier Sierra Valentí
CAP Terrassa (jubilat). 
Consulta privada
Dermatologia i Venereologia

Gran historiador de la 
medicina, gran humanista i 
divulgador.

Rafael Simó Canonge 
Hospital Universitari Vall 
d’Hebron 
Endocrinologia i Nutrició

Referent en la introducció 
d’importants avenços en 
retinopatia diabètica.

Maria Dolores Solé 
Gómez
Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
Medicina del Treball

Reconeguda entre els companys 
tant professionalment com 
personal.  Generadora de 
complicitats i amistats. 
Reconeguda en el seu àmbit tant 
a nivell estatal com europeu.

Oriol Bestard 
Matamoros 
Hospital Universitari de 
Bellvitge 
Nefrologia. Trasplantament 
Renal

Gran expert en immunologia 
del trasplantament.

Eulàlia Borrell Thió 
CAP Sant Roc de Badalona
Medicina Familiar i 
Comunitària

Ha desenvolupat amb èxit 
i compromís el vessant 
assistencial, docent i 
investigadora de la professió.

Maria Carme Brugat 
Perals 
ABS Piera. Institut Català de 
la Salut
Medicina Familiar i Comunitària

Ha estat metgessa a Piera 
gairebé tota la vida professional. 
Afable i molt estimada pels 
pacients i pels companys d’equip.

Més informació: 
premisexcellencia.comb.cat



Equips Assistencials

EAP Ronda Prim de Mataró
Un gran equip, jove per esperit i empenta, amb 
molta expertesa i alhora pels anys de servei als 
pacients de Mataró. Reconegut per la seva activitat 
assistencial, docent i d’investigació .

Equips Sanitaris dels Centres 
Penitenciaris
Per la lluita històrica i per fer realitat l’excel·lència 
assistencial a les presons. Referents a tot Europa.

Servei de Medicina de la Reproducció 
Hospital Universitari Dexeus
Equip pioner i de referència a Europa en reproducció 
assistida amb multitud de publicacions. Una 
trajectòria que ha creat escola.

Servei d’Oncologia Fundació Althaia
Lideratge al territori. Excel·lència clínica en 
oncologia.

Fotografies de grup del photocall de l'acte.



Els metges de Barcelona reconeixen els companys que 
han destacat per la seva qualitat professional i humana

E
l Col·legi de Metges de Barce-
lona (CoMB) va lliurar els Pre-
mis a l’Excel·lència Professio-
nal a 51 metges i quatre equips 
assistencials en reconeixe-

ment a la seva trajectòria basada en els 
valors que defineixen la professió: el 
compromís, l’honestedat, la integritat i 
l’excel·lència.

La celebració va tenir lloc el 3 de de-
sembre i després de la lectura de l’acta 
per part del secretari del CoMB, Gusta-
vo Tolchinsky, els premiats van rebre els 
guardons de mans del president del 
CoMB, Jaume Padrós, i dels vicepresi-
dents, Elvira Bisbe i Jaume Sellarès.

Els guardons es concedeixen des de 
2004 i són un reconeixement entre 
companys que es decideix a criteri dels 
jurats constituïts per metges i metges-
ses de reconegut prestigi. 

Durant l’acte, Jaume Padrós va re-
cordar que els Premis a l’Excel·lència Pro-
fessional guardonen uns professionals 

que  són “un gran exemple per a les ge-
neracions futures”. Així mateix, en re-
ferir-se a l’actualitat sanitària, va tornar 
a demanar “canvis profunds” en el siste-
ma sanitari català, que donin resposta a 
les necessitats de la població i als reptes 
sociodemogràfics. Padrós va insistir 
que aquests canvis han de ser liderats 
pels mateixos professionals.

En nom de tots els guardonats va 
parlar el dermatòleg Xavier Sierra, que 
va recordar la tasca de molts com-
panys: “Aquí no estem tots els que 
som. Hi ha molts metges anònims que, 
amb la seva feina callada, també serien 
mereixedors d’aquest premi”.

La lluita contra les malalties 
tropicals desateses
Cada any, amb la cerimònia de lliura-
ment dels Premis, es fa una conferència 
impartida per un metge de prestigi. En 
aquesta edició, Oriol Mitjà, metge in-
vestigador en malalties infeccioses de 

l’Institut de Salut Global de Barcelona 
(ISGlobal) i Beca Bada l’any 2009, va par-
lar sobre la lluita contra les malalties 
tropicals posant com a exemple la seva 
recerca sobre el pian. Mitjà va recordar 
que, malgrat que encara hi ha malalties 
tropicals desateses, “anem sumant 
èxits” gràcies als resultats que s’aconse-
gueixen en recerca, solidaritat i coope-
ració.

L’acte de lliurament dels premis va 
finalitzar amb la participació del perio-
dista i escriptor Quim Monzó, que va fer 
una breu intervenció, plena d’humor, 
sobre la relació entre les malalties i els 
escriptors. 

Més informació: 
www.youtube.com
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