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Dos equips mèdics de l'hospital
Josep Trueta i la Clínica Girona i el
pediatre olotí Joan Cros són els
guanyadors dels primers premis
Bonastruc ça Porta que el Col·legi
Oficial de Metges de Girona va lliu-
rar ahir al vespre. Els guardons, que
reconeixen la trajectòria profes-
sional dels qui excel·leixen en l'e-
xercici de la seva tasca a Girona,
van premiar dos equips assisten-
cials, el servei de Cirurgia General
i Digestiva del Trueta i el de Res-
sonància Magnètica de la Clínica
Girona, i, a títol individual, el doc-
tor Joan Cros, pediatre durant tres
dècades a Olot.

L’objectiu d’aquests premis, va
explicar ahir el president del
Col·legi, el doctor Josep Vilaplana,
és «prestigiar els metges gironins
i la seva vocació professional».
«Hem de trobar moments per al
reconeixement, la felicitació i el su-
port mutu, sobretot després de
les dificultats pressupostàries i la-
borals que ha viscut el sector de la

salut en els darrers anys», va sub-
ratllar Vilaplana en el seu discurs.
Batejats amb el nom de qui es
considera el primer gran metge gi-
roní, volen posar en valor la im-
portància del treball en equip i re-
tre homenatge als professionals
que han dedicat tota una vida a la
medicina. 

Dos equips i un professional
Del servei de Cirurgia Digestiva del
Trueta, integrat per 27 metges di-
rigits pel doctor Antoni Codina, el
Col·legi en destaca la seva activi-
tat en el tractament quirúrgic dels
òrgans abdominals, especialitat
en què s'ha convertit en un referent
nacional i internacional en pro-
cessos concrets, com la patologia
del fetge, esofago-gàstrica i el co-
lon-recte. En l’àmbit assistencial,
la principal activitat del servei és la
quirúrgica, amb 2.400 interven-
cions el 2015, un 92% de les quals
de tipus oncològic. 

A més, l’equip de professionals
també està acreditat per fer do-

cència amb una plaça de MIR i fa
recerca dins l’Institut d’Investiga-
ció Biomèdica de Girona (Idibgi). 

Pel que fa al servei de Resso-
nància Magnètica de la Clínica
de Girona, els metges el reconei-
xen pel desenvolupament de dues
tècniques innovadores a l’Estat

en el camp oncològic. Per una
banda, la ressonància de cos sen-
cer, que permet visualitzar tot el
cos en un únic estudi i reduir així
el temps d’exploració; i per l’altra,
la ressonància multiparamètrica
en el diagnòstic de càncer de pròs-
tata, que estalvia biòpsies perquè

aporta informació biològica del tu-
mor. Aquest equip de professional,
dirigit pels doctors Joan Carles
Vilanova i Joaquim Barceló, ha
obtingut una trentena de premis
científics en congressos nacionals
i internacionals, ha publicat més de
90 articles en revistes radiològiques
de prestigi i ha participat en més de
200 conferències i en 35 projectes-
beques d’investigació.

Els guardons Bonastruc ça Por-
ta també van premiar el doctor
Joan Cros, pediatre de dues gene-
racions d’olotins. La vocació de
Cros va començar quan tenia 14
anys i va entrar a treballar com a
aprenent a la farmàcia Vayreda
d’Olot. El 1980, un cop acabada
l’especialitat de pediatria, i mentre
esperava que s’inaugurés l’hos-
pital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona, va aconseguir una plaça de
pediatre al CAP d’Olot, on ha ex-
ercit durant 32 anys.  Ara ja retirat
de la sanitat pública, continua tre-
ballant a la consulta privada que té
a la capital garrotxina.
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Els metges premien serveis del Trueta i
la Clínica Girona i el pediatre Joan Cros

El Col·legi crea els guardons Bonastruc ça Porta per «prestigiar» els facultatius després d’anys difícils per al sector

La cerimònia de lliurament va ser ahir a l’Espai Caixa de Girona.  

MARC MARTÍ

L’acte d’entrega dels premis de la Societat Espanyola de Neurologia.  

SEN

El neuròleg Joaquín Serena,
responsable de la Unitat d’Ictus
de l’hospital Josep Trueta de
Girona,  ha rebut aquesta set-
mana el premi SEN Ictus de la
Societat Espanyola de Neurolo-
gia com a reconeixement a la
seva tasca científica i a la seva
dedicació a la investigació d’a-
questa malaltia neurològica. 

Serena és el coordinador del
Programa d'ictus de la Regió

Sanitària de Girona i de la Uni-
tat d'Ictus del Trueta, i també és
professor associat de la Univer-
sitat de Girona i de l'Escola Uni-
versitària de Fisioteràpia (EU-
SES).

Les seves àrees principals de
recerca se centren en el ma-
neig de l'ictus en fase hipera-
guda, especialment en l'anàlisi
de mecanismes moleculars as-
sociats a la progressió i trans-
formació hemorràgica en l'infart

cerebral. En els últims 15 anys
ha publicat més de 150 treballs
científics en revistes interna-
cionals, és autor de 40 capítols
en llibres especialitzats de neu-
rologia, ha impartit més de 200
conferències com a convidat
especial i és coordinador na-
cional del Banc de Dades d'Ictus
de la Societat Espanyola de Neu-
rologia i cofundador de la So-
cietat Espanyola de Neuroso-
nologia. 
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Reconeixen el neuròleg Joaquín Serena
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