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Resum
Galens Catalonia és el nom d’un equip de futbol format
per metges que treballen en hospitals de Barcelona, constituït fa quaranta-set anys, que ha participat, i encara ho fa,
en campionats espanyols, europeus i mundials d’equips
formats per metges. Els autors descriuen la seva història,
els seus integrants i els seus èxits, i argumenten sobre com
creuen que l’equip ha contribuït a la millora de la qualitat
professional i sanitària del nostre país.

Introducció
El títol d’aquest article pot semblar-li al lector dels Annals
inusual; fins i tot li podrà semblar a algun lector que és inapropiat sotmetre aquest article a aquesta revista. No obstant
això, els seus autors creuen que aquest és un article d’història,
ja que el Galens ha contribuït d’alguna manera a la història
de la medicina catalana recent. Segurament, molts lectors hi
descobriran una faceta de la medicina del nostre país que
ignoraven. És per això que hem comès la gosadia d’escriure’l,
amb la voluntat de retre un homenatge a tots els metges que
jugant en l’equip de futbol Galens Catalonia han fet circular
el nom de Catalonia en els partits de futbol que han disputat
per tot el món durant més de quaranta-set anys, aportant al
mateix temps el seu gra de sorra en la millora de la medicina
a Catalunya i en altres països.

Els inicis del Galens
L’any 1973 es va constituir a la ciutat de Barcelona un
equip de futbol format exclusivament per metges, amb la
voluntat de participar en tornejos diversos però, sobretot,
per jugar amb altres equips formats també per metges. Els
jugadors del Galens Vall d’Hebron, que és el nom que varen escollir els seus primers integrants, eren majoritàriament metges de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, si
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bé més endavant s’hi van anar incorporant metges d’altres
centres. Aquest fet va determinar el canvi de nom i es va
adoptar el de Galens Barcelona i, en els tornejos internacionals, el de Galens Catalonia, que identificava de manera més precisa la procedència dels seus components. A la
Figura 1 es poden veure els jugadors de les dècades de
1970 i 1980 que participaren en les diverses competicions.
Inicialment es jugava una tarda a la setmana, en acabar la jornada laboral (en aquell temps s’acabava a les
15.00 h), al camp dels Penitents, que està situat al darrera
de l’hospital i que tenia un terreny de joc de terra on es
jugaven partits entre els mateixos components del Galens
i també amb alguns estudiants de la Unitat Docent de la
Vall d’Hebron, que progressivament eren seleccionats per
formar part de l’equip. El coneixement personal mutu i la
bona relació entre els membres de l’equip condicionaven
un excel·lent ambient a l’hora de la feina a l’hospital.
Aquesta contribució a la bona marxa de l’hospital ha estat
durant aquests 47 anys una de les aportacions més importants que el Galens ha fet, i segueix fent, a la medicina
catalana.
Un dels jugadors (Ferran Morell), que és un dels signants d’aquest article, va ésser el creador de l’equip i qui
s’ocupava de l’organització per poder jugar en els anys
inicials, primer a la lliga anomenada “de professionals
universitaris”, després ja a la lliga Carmelitana i, més tard,
a la de la 3a regional de la Federació Catalana, també als
tornejos de primavera nocturns al Masnou i als múltiples
amistosos amb els equips de veterans del Llinars, Castellfollit de la Roca, Sant Pol, Sant Esteve de Palautordera,
Ribes de Freser, Planoles i Mallorca, entre d’altres.
L’organització de tots aquests esdeveniments representava una feina considerable, entre la confecció de fitxes i
gestions a les federacions, calendaris, equipatges i organització de viatges, entre d’altres. Cal recordar que als
inicis no hi havia telèfons mòbils ni WhatsApp, la qual
cosa comportava que les convocatòries, etc. es fessin trucant per telèfon. Valgui aquí reconèixer i agrair
l’inestimable ajut de la Rosa Llòria, filòloga anglesa i secretària privada del Servei de Pneumologia, en la realització, entre d’altres, també d’aquesta feina. Des de l’any
1985 fins a l’actualitat, és a dir durant 35 anys seguits, el
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FIGURA 1. Un dels primers equips del Galens de les dècades de 1970 i 1980

Galens participa, els dissabtes al matí, en el campionat
Ludus et amiticia en el camp d’esports de la Universitat de
Barcelona (UB), lliga en què participen 12 equips d’altres
tantes facultats de la UB i de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC). L’equip del Galens va ser guanyador de
l’última lliga Ludus et amiticia la temporada 2018-2019.
En un altre ordre de coses, cal dir que des del 18 de
maig de 1993, el Galens VH forma part del registre
d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya; hi consta com a president
el Dr. Ferran Morell i com a secretari el Dr. Francisco Javier (Patxi) Suazu (DEP).

El Galens internacional: Galens Catalonia
L’èxit esportiu, i també la companyonia entre els metges
del Galens, va portar a incrementar la potència i la cohesió
de l’equip i, com a conseqüència, el Galens ja va ésser capaç de participar en campionats internacionals. Els primers varen ser els Premiers i els Deuxièmes Jeux Mondiaux
de la Médecine (1978 i 1980) a la localitat de Cannes.
Malauradament, en aquest torneig molts dels equips tenien jugadors que no eren metges; havent-hi, fins i tot,
jugadors que havien estat o eren en aquells moments jugadors professionals de futbol.
Després d’aquests inicis internacionals, el Galens va
participar en tornejos d’equips de metges a Liège el 1979, a
Bordeus el 1982 i a Algèria el 1983; en aquest últim, després
del campionat, tots els equips varen fer una estada conjunta
a Ghardaïa, una preciosa ciutat, que en aquell temps era
quasi medieval, situada en el predesert del Sàhara.
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L’any 1990, comptant amb un petit ajut del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona i de l’Institut Català de la
Salut, en l’època del Dr. Xavier Trias, l’equip va anar a
disputar a Venècia el Primo Campionato dil Mondo di calcio dei Medici, on el Galens Catalonia va guanyar el primer dels 5 campionats mundials que ha aconseguit fins
ara. Els anys 1992 i 1994 l’equip va tornar a participar en
aquest campionat però, de nou, la participació fraudulenta en els altres equips de molts jugadors que no eren metges va portar el Galens a no participar més en aquest torneig. Aquest va ésser el motiu pel qual els responsables del
Galens varen decidir organitzar el Campionat del Món de
Futbol per a Equips de Metges a Barcelona, amb la ferma
voluntat de fer servir un reglament estricte per tal que només pugessin participar en el torneig jugadors que fossin
metges.

Segona etapa.
El campionat del món de futbol per a
equips de metges: World Medical Football
Championship “Ferran Morell cup”
Després d’organitzar el Primer Campionat d’Espanya de
Metges a Palamós el 1993 i de l’experiència del Mondiale di
Calcio de Venècia, el 1995 el Galens va decidir organitzar
a Barcelona el primer World Medical Football Championship (WMFC). Els dos primers tornejos es varen jugar en
els terrenys de joc de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els anys posteriors, els partits es varen celebrar
en els camps de la Ciutat Esportiva del Futbol Club Barcelona. La final sempre va tenir lloc al Mini Estadi. D’aquests
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10 tornejos el Galens Barcelona en va guanyar tres (1999,
2001 i 2003).
El valor més important d’aquests 10 WMFC a Barcelona va ésser precisament que, finalment, es va aconseguir que tots els jugadors fossin metges (excepte un de
més de 35 anys per si algun equip no tenia un porter metge, etc.). Això es va assolir perquè, a més a més que cada
jugador havia d’aportar el seu carnet de col·legiat,
l’organització, a la mitja part de cada partit i en presència
dels dos capitans, feia passar un petit examen a dos jugadors escollits pel capità de l’equip contrari; usualment
s’escollien els dos millors jugadors, però igualment al
llarg dels 5 partits es podia arribar a examinar 10 jugadors de cada equip. L’examen consistia en 5 preguntes,
que qualsevol metge podia contestar fàcilment però impossibles de respondre si no s’havia estudiat medicina.
El reglament del campionat feia constar que, si es
comprovava que algun jugador no era metge, el seu equip
perdia el partit i, a més a més, l’equip podia ésser expulsat
del campionat. Cal destacar que, al llarg dels 10 anys del
campionat no es va trobar cap jugador que no fos metge.
Aquest procediment condicionava més igualtat tècnica en
els diferents equips i donava sentit i coherència al campionat. En efecte, com es proclamava ja des del primer dia del
torneig i ha seguit vigent en tots els següents campionats:
“The main objective of the WMFC is not only to play football, but to gain friends”.
Una altra regla que s’introduí des del primer dia, amb
la intenció d’equilibrar al màxim els equips en competència, fou que sempre hi havia d’haver en el terreny de joc
un mínim de dos jugadors de més de 35 anys (actualment
ja de més de 40). Amb aquesta normativa es facilitava la
participació dels més grans (que per altra banda són
usualment els organitzadors dels equips) i, de passada,
també es rebaixava el nivell competitiu del joc. També es
recomanava als àrbitres que de cap manera permetessin
el joc brut o violent.
Durant els 10 anys que es va celebrar aquest campionat
a Barcelona, hi van participar 4 equips de Brasil,
2 d’Alemanya, 3 d’Àustria i 1 de Bèlgica, Lituània, Anglaterra, Argentina, Uruguai, Geòrgia, Portugal, Austràlia, Paraguai, Eslovènia i Lituània. Espanya va estar representada
per diferents equips: Saragossa, Múrcia, Vitòria, Girona,
Màlaga, Mallorca, i els catalans Hospital Clínic, Hospital
del Mar, Traumatologia i Galens Catalonia.
Al cap dels 10 anys d’organitzar el WMFC a Barcelona, els responsables del Galens van decidir que seria més
interessant per al campionat que el torneig fos itinerant i,
per tant, que es pogués organitzar i celebrar en diferents
països. Així va ser com es va donar continuïtat al campionat amb una més gran internacionalització i un major
èxit a la historia del WMFC (Taula 1). Els metges que formen part de l’actual Board del WMFC són: Ferran Morell

(Catalunya); Carlos Figueiredo (Brasil); Alan Jones (Austràlia); Clemens Vogel (Alemanya); Gautam Nayak (Estats Units); Geovanne Souza (Brasil); Paul Fourie (Anglaterra); Ricard Casamor (Catalunya) i Simon Sailer
(Àustria). Per norma, el metge que ha d’organitzar el següent campionat entra automàticament en el Board.
El juliol de 2011, el Galens Catalonia es va proclamar
campió del món a l’estadi del Manchester City (Figura 2);
el capità de l’equip va plasmar els minuts finals en un escrit-poema.
Els 5 minuts de glòria a Manchester
Quan faltava un minut per acabar la final amb els anglesos,
després d’haver estat pressionant tota la segona part
amb un esforç de gegants guanyadors,
una última pilota arriba dins l’àrea anglesa.
En Salva, que en el partit previ havia marcat als hongaresos,
guanya el salt entre els dos centrals anglesos i
la pilota surt rebotada entre un defensa i el porter;
ambdós decideixen, en dècimes de segon, que l’atraparia el porter
però, vet aquí, que en un darrer i suprem esforç,
en Josep Peña posa la bota entre els dos anglesos
i tocant la pilota amb la puntera
aconsegueix que la bola, quasi bombejada,
a mitja alçada entri a la porteria.
L’esclat d’alegria dels jugadors
i dels que estaven a la banda va esser intensíssim;
un d’aquells moments pels quals val la pena
tot l’esforç que hom ha de fer, per tal d’assolir
un d’aquests impressionants esclats de joia.
Va ésser un moment que,
els que estàvem aquest dia
a l’estadi del Manchester City
mai oblidarem: el Galens, de nou campió del Món.
Ferran Morell, 30 de juliol de 2011

Al darrer WMFC, disputat a la Riviera Maya l’any
2019, hi varen participar 800 metges enquadrats en 16
equips de veterans i 20 equips regulars de diferents nacions, el Galens Catalonia inclòs. Aquell any, en deferència a l’equip creador del campionat, per primera vegada es
va fer l’excepció de deixar participar un segon equip d’un
mateix estat, que va estar representat pel campió estatal
de l’any anterior que era l’equip de Múrcia.

El campionat d’Espanya
Després dels 10 anys de campionats mundials a Barcelona,
en què hi participaven molts equips nacionals, els metges
de l’equip de Vitòria, van suggerir el 2002 seguir amb el
campionat d’Espanya que, de fet, ja havia començat amb
aquest nom a Palamós el 1993, si bé des d’aleshores aquest
campionat d’Espanya s’havia diluït dins del WMFC.
Fins l’any 2008 aquest campionat estatal només el jugaven quatre equips, els de Vitòria, Saragossa, Mallorca i
Galens Barcelona. Els quadrangulars es disputaven rotatòriament a cadascuna d’aquestes autonomies. El 2009
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TAULA 1. Ciutats i noms dels organitzadors dels 25è World Medical Football Championship

Any

Ciutat

Organitzador

1995-2004

Barcelona (Catalunya)

Ferran Morell

2005

Rio de Janeiro (Brasil)

Carlos Figueiredo

2006

Mainz (Alemanya)

Clemens Vogel

2007

Gold Coast (Austràlia)

Alan Jones

2008

Klaipėda (Lituània)

Romualdas Sabaliuskas

2009

Seül (Corea del Sud)

Yong Jim Ahn

2010

Innsbruck (Àustria)

Simon Sailer

2011

Manchester (Anglaterra)

Paul Fourie/Arif Kazi

2012

Malmö (Suècia)

David i Jacob Eberhard

2013

Budapest (Hongria)

Lazlo Harnold

2014

Natal (Brasil)

Geovanne Souza

2015

Long Beach (Estats Units)

Gautam Nayak

2016

Barcelona (Catalunya)

Ricard Casamor

2017

Innsbruck (Àustria)

Simon Sailer

2018

Praga (República Txeca)

Vladimir Teplan

2019

Riviera Maya (Mèxic)

Enrique Martínez

2021

Mar del Plata (Argentina)

Juan Carlos Climente

s’hi incorporà Bilbao; el 2010, Tarragona, Astúries i Múrcia; l’any 2012 Guadalajara i Andalusia; el 2016, Santander; i el 2017, Lleó i Sevilla.

FIGURA 2. L’equip del Galens, campió del món a Manchester l’any 2011
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Tal com es fa en el mundial, l’assemblea de capitans
decideix per votació el lloc on s’organitzarà el campionat
del proper any, atenent a les candidatures presentades.
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Els simposis
Des del primer campionat d’Espanya, el 1993 a Palamós, i
en tots els campionats del món, cada any, sense excepció,
s’ha anat organitzant en paral·lel al campionat de futbol, el
Simposi sobre Salut, Medicina i Esport.
Aquesta activitat científica té lloc durant tres matins
al llarg de la setmana que dura el campionat. Per participar en aquest simposi, els metges que ho desitgen han
d’haver enviat les seves comunicacions, que són presentades pel primer autor i debatudes de manera oral en la sessió corresponent.

Funcionament intern del Galens
El Galens és un club exclusivament de futbol amb una història actual, que compta, des del primer partit jugat el
1973, amb més de 47 anys d’història d’activitat ininter
rompuda. Cadascun dels jugadors es sufraga el cost de
l’equipament esportiu, les inscripcions als campionats, el
lloguer dels camps d’entrenament i els desplaçaments a
d’altres ciutats i/o països, etc. Aquest fet implica que els
diners han sortit sempre de les butxaques dels propis jugadors, sense que mai hagin rebut finançament de la indústria farmacèutica, ja que sempre s’ha considerat que els
ajuts de la indústria, en tot cas, han de servir per a activitats docents o de recerca.
La Federació Catalana de Futbol ha fet aportacions
d’equipatges en alguna ocasió, però no se n’han demanat
gaires més. En contrast, la Federació Alemanya de Futbol
cobreix les despeses del seu equip nacional de metges.
El Galens segueix els costums dels equips d’aficionats.
Es tolera que no s’acudeixi als entrenaments, que es duen
a terme només un cop per setmana, si es tenen obligacions professionals o familiars. Les substitucions dels jugadors durant els partits les va fer el Dr. Morell fins l’any
2007 a Austràlia, lloc on va voler deixar aquesta obligació;
des d’aleshores l’equip ha estat portat pel Dr. Ricard Casamor, ajudat en la part tècnica i durant els partits pels
doctors Jaume Palmer, Josep Aragó i Víctor Rodríguez.
Actualment, els membres de l’equip del Galens segueixen tots connectats en el xat anomenat Galens Forever, en què hi consten més de 100 companys/jugadors, que
estan en tot moment atents al que es diu en aquest xat.

Qui eren i qui són els jugadors del Galens
Des dels seus inicis han estat molts els metges que han jugat amb el Galens, alguns en un període més llarg que
d’altres. Els que ho han deixat, ho han fet en part degut a la
feina, quan a algun jugador li ha calgut anar a treballar a
una altra regió, o per la desgràcia d’haver d’abandonar el
futbol per motiu de lesió (gairebé sempre per problemes
als genolls).

Al final del text s’inclou un llistat de tots els metges
que han jugat en algun moment o altre en l’equip.

Formació de l’equip Galens Veterans
Al llarg del temps, els jugadors han anat complint anys i,
per tant, el físic va perdent condició per poder jugar amb
els més joves. Per aquest motiu, tant en paral·lel amb el
WMFC (l’anomenada “Clemens Vogel Cup”) com al Campeonato de Médicos de España, es va anar organitzant també el campionat de veterans. És així com es va constituir
l’equip Galens Veterans. Fins i tot, el 2019 es va organitzar
el campionat de superveterans (la “Carlitos cup”, en honor
al capità de l’equip brasiler, l’oftalmòleg Dr. Carlos Figueiredo); en aquesta categoria es juga a futbol 7 i els equips
són una mescla de metges de diversos països, amb què es
fomenten encara més les relacions d’amistat i també professionals.

El Galens, més que un club de futbol: les
relacions interpersonals i interprofessionals
El que vaig aprendre dels homes ho vaig fer
en un camp de futbol
Albert Camus
A criteri dels metges que han jugat amb el Galens, un dels
grans beneficis de ser jugador d’aquest equip, a més a més
del fet de fer exercici físic, és el vincle d’amistat que
s’estableix entre els diferents col·legues. Aquesta unió es
dona sobretot amb els companys del mateix hospital, però
també succeeix amb els dels diferents hospitals de Catalunya i, igualment, amb els de l’Estat i amb els col·legues
dels diferents països.
Aquesta bona relació, sens dubte, ha condicionat una
millora de la feina en el mateix hospital, en l’intercanvi
d’informació mèdica, en la facilitació de les consultes dels
pacients, traspassos de pacients d’un servei a un altre, favors d’amistat en la feina diària, estades de rotació entre
diversos serveis i diferents hospitals, recerca i publicacions conjuntes, etc. Aquest és un benefici difícil de quantificar però que els components de l’equip no dubten en
valorar-lo com a una rellevant aportació a la medicina.
No sabem si és degut a què l’esport és una activitat
d’esforç i constància, o bé a què els jugadors del Galens
han estat d’alguna manera seleccionats, el cert és que el
nivell assistencial, científic i també docent dels components de l’equip és molt notable i, en molts casos, excel·lent.
Com a missatge final, reproduïm el text de la medalla
que es va proporcionar a cadascun dels 800 metges dels 26
països que varen participar l’any 2019 en el 25è WMFC a
Mèxic, amb la imatge i la frase del fundador, que diu: Playing football with someone makes him a friend forever (Jugar a futbol amb algú el converteix en un amic per sempre).
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Llistat alfabètic de jugadors del Galens (Cognoms i nom, i especialitat)

ABADAL, Joaquim
ABDUL-JAWAD, Omar
ABUT, Oscar
AGUILAR, Marc
AGUILERA, J. Ramn
ALBIOL, Jesús
ALBIOL, Rafael
ALCALDE, Òscar
ALCARAZ, Antonio
ALDEA, Francesc
ALONSO, Javier
ÁLVAREZ, Carlos
AMIGÓ, Narcís
ANTICH, Pere
ANTÓN, José-Miguel
ARA, Jordi
ARAGÓ, Josep-Vicente
ARAMENDIA, Javier
ARANDA, Miquel
ARAUJO, Ricard
ARBUSO, Genaro
ARBONA, Antoni
ARIZA, Carles
ARNAIZ, Fran
AUGUSTÍN, Salvador
BADOSA, Joaquim
BALLAZ, Aitor
BARJA, Javier
BAULENES, David
BAZÁN, Víctor
BENÍTEZ, Nacho
BESTARD, Oriol
BONAL, Jordi
BONFILL, Xavier
BOSCH, Josep
BOSSY, Albert
BRAVO, Carles
BUERA, Martí �
CABRÉ, Jordi
CAMPODONICO, Daniel
CANDELL, Jaume
CARNERERO, José
CARRERA, Lluís
CARRIÓN, Albert
CASAMOR, Ricard
CERVANTES, Manuel
CASAR, Juan
CASTELLANO, Alberto
CHICA, Jorge
CLOS, Jordi
COLAN, Juan
CONTE, Massimiliano
CREIXELL, Joan
CUEVAS, Xavier de las
CUXART, Alfons
DANESH, Reza
DI FELICE, Pier
DOMÍNGUEZ, David
DOMÍNGUEZ, Pedro
DROBNIC, Franchek
ECHÁNIZ, Gastón
EIZAGUIRRE, Iñaki
ESTEBAN, Dani
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A
Digestòleg
Cardiòleg
Cirurgià vascular
Traumatòleg
Traumatòleg
Metge odontòleg
Metge de família
Cardiòleg
Uròleg
Metge de la indústria farmacèutica
Traumatòleg
Traumatòleg
Metge de l’esport
Traumatòleg
Anestesiòleg
Nefròleg/gestor de sanitat
Biòleg
Metge de família
Internista
Gestor de sanitat
Anestesiòleg
Otorrinolaringòleg
Medicina preventiva i salut pública
Infectòleg
Internista/hepatòleg
B
Radiòleg infantil
Pneumòleg
Traumatòleg
Metge/gestor de sanitat
Cardiòleg
Pediatre
Nefròleg
Nefròleg
Oncòleg/epidemiòleg
Internista
Radiòleg
Pneumòleg
Cirurgià
C
Metge de família/internista
Radiòleg
Cardiòleg
Digestòleg
Traumatòleg
Uròleg
Metge de la indústria
farmacèutica
Internista
Metge rehabilitador
Metge general
Neurocirurgià
Metge odontòleg
Digestòleg
Traumatòleg
Psiquiatre
Nefròleg
Internista
D
Medicina general
Traumatòleg
Internista/metge de l’esport
Pediatre/intensivista
Metge de l’esport
E
Anestesiòleg
Cirurgià pediàtric
Hematòleg

Metge de família/història
de la medicina
ESCUDERO, Óscar
Traumatòleg
F
FALCÓ, Vicenç
Infectòleg
FELTES, Nicolás
Radiooncòleg
FERRER, Jaume
Pneumòleg
FIGAROLA, Miquel
Metge de l’esport
FIGUERAS, Jaume
Cardiòleg
G
GALLEGO, Óscar
Oncòleg
GARCÉS, Mikel
Cirurgià General
GARCÍA, Cosme
Cardiòleg
GARCÍA ILLESCAS, David Oncòleg
GARCÍA VANRELL, Gaspar Cardiòleg
GARCÍA-BESADA, Juan Metge rehabilitador
Antonio
GARCÍA-BRAGADO, Ferran Internista
GENESCÀ, Joan
Internista/hepatòleg
GIL, Luis
Neurocirurgià
GONZÁLEZ, Diego
Metge de família
GONZÁLEZ, Joan Carles Metge de l’esport
GRACIA, Manuel
Intensivista
GRAÑENA, Joan
Cirurgià cardíac
GUTIÉRREZ, Mikel
Traumatòleg
GUITERAS, Jordi
Digestòleg
GUILLÉN, Paco
Anestesiòleg
H
HERNÁNDEZ, Alejandro Traumatòleg
J
JUÁREZ, Pablo
Uròleg
L
LABATA, Charly
Cardiòleg
LEÓN, Cristóbal
Intensivista
LLUCH, Àlex
Traumatòleg
LÓPEZ, Alfons
Internista
LUACES, Carlos
Pediatre
LUNA, Alberto
Metge de família
M
MAJÓ, Joaquim
Anatomopatòleg
MALDONADO, Daniel
Radiòleg vascular
MARTÍ, Sergi
Pneumòleg
MARTÍ GUADAÑO, Enric Al·lergòleg
MARTÍNEZ, Juan César Metge rehabilitador
MARTÍNEZ, Pedro
Metge de família
MARTÍNEZ, Vicenç
Cirurgià Infantil/gerent
MAST, Richard
Radiòleg
MAURI, Eduard
Metge de l’esport
MILLÁN, Xavier
Cardiòleg
MOLERA, Joan
Metge de l’esport
MONTALBAN, Xavier
Neuròleg
MONTEHERMOSO, Alfredo Oftalmòleg
MORA, Jorge
Hematòleg
MORAGUES, Miquel
Traumatòleg
MORANTE, Martín
Cardiòleg
MORELL, Andreu
Anestesiòleg
MORELL, Ferran
Pneumòleg
MORELLÓ, Joan
Metge odontòleg
MORENO, Jorge
Cirurgià vascular
MORENO, Manuel
Pneumòleg
MORLANS, Màrius
Nefròleg
MUÑOZ, Cándido
Internista
N
NUBIOLA, Andreu
Endocrinòleg
NICOLAU, Felip
Pneumòleg
NIÑO, Sergio
Metge de família
O
OJANGUREN, Íñigo
Pneumòleg
OLIVERES, Joan
Oftalmòleg
ESCUDÉ, Manel

ORRIOLS, Ramon
OTAEGUI, Imanol
OVEJERO, Carlos
PADILLA, Ferran
PALMER, Jaume
PALOU, Joan
PALLARÈS, Miquel
PAYÁN, Luis
PECORELLI, Ángel
PEIRÓ, Manuel
PEÑA, José
PERACAULA, Ramon �
PÉREZ, Albert
PÉREZ, Álvaro
PÉREZ, Manuel
PÉREZ, Marc
PIGRAU, Marc
PLA, Albert
PLAJA, Pere
PORTA, Uri
PRUÑONOSA, Josep
PUJOL, Ramon
RAMÍREZ, Eduardo
RAMIS, Joan
RAMOS, Fernando
RECIO, Carlos
RIBERA, Esteve
RIERA, Jordi
RÍO, Jordi
RIVAS, Luis
RODÉS, Josep
RODRÍGUEZ, Carlos
RODRÍGUEZ, Charli
RODRÍGUEZ, Oriol
RODRÍGUEZ, Víctor
SAGRISTÀ, Jaume
SALES, Josep
SALVADOR, Rafael
SALVADOR, Xavier
SÁNCHEZ, Abel
SÁNCHEZ, Adrián
SÁNCHEZ, Alejandro
SANTACREU, Josep
SERRA, Bernat
SERRA, Joan
SERRAT, Ramon
SUÁREZ, Moisés
TELL, Joan
TOLEDO, Manuel
TOLOSA, Carles
TORIBIO, Joan Antoni
TRALLERO, Ernesto
TRIAS, Xavier
VALLS, Ramon
VIDAL, Fernando �
VIETA, Eduard
VILA, Fidel
VILA, Isidre
VILASECA, Jaume
ZUAZU, Patxi �
ZUZA, Edu

Pneumòleg
Cardiòleg
Radiòleg
P
Cardiòleg
Radiòleg
Uròleg
Digestòleg
Traumatòleg
Cirurgià plàstic
Gestió sanitària
Pneumòleg/pediatre
Intensivista
Traumatòleg
Metge de família
Traumatòleg
Cirurgià general
Digestòleg
Radiòleg
Pediatre/gestor de sanitat
Psiquiatre
Pneumòleg
Internista
R
Traumatòleg
Pneumòleg
Internista
Metge rehabilitador
Infectòleg
Intensivista
Neuròleg
Cirurgià cardíac
Cardiòleg
Traumatòleg
Cirurgià general
Cardiòleg
Traumatòleg/metge del treball
S
Cardiòleg
Traumatòleg/metge de l’esport
Radiòleg
Radiòleg
Internista
Infectòleg
Pneumòleg
Gestor de sanitat
Cardiòleg
Cardiòleg
Cardiòleg
Traumatòleg
T
Oftalmòleg
Neuròleg
Internista
Traumatòleg
Internista/reumatòleg
Pediatre/Conseller de Sanitat/Alcalde
de Barcelona
V
Reumatòleg
Anestesiòleg
Psiquiatre
Psiquiatre
Cardiòleg
Digestòleg
Z
Hematòleg
Metge de família

