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23. Els inicís de la SCCOT i els temps de transició (1966-1979)

Els canvis polítics i el nou context socio -sanitari

Aquesta época és molt intensa en canvis polítics. Per una part el manteniment del  règim

franquista fins a la mort del dictador, però d'altra banda les actuacions de l'oposició que in-

tenten dibuixar un futur diferent. En aquest sentit cal destacar l'organització del congrés de

Cultura Catalana que intentà perfilar línies d'actuació des d'una perspectiva catalana i cemo-

crática en diferents àmbits. Pel que fa la sanitat, les seves orientacions marcaran línies a seguir

en els anys de la transició i la construcció de l'autonomia actual, aconseguida a partir de l'a-

provació de la Constitució amb eleccions cemocrátiques el 1978 i la de l'Estatut de 1979.

La societat catalana segueix la seva evolució en el marc del capitalisme avançat seguint

les pautes de la societat de consum. L'augment progressiu del nombre d'automóDils i per

tant dels accidents desenvolupa les assegurances de  trànsit. La universalització ce l'esport

fa néixer l'especialització i cobertura de les lesions. L'allargament de l'esperança de vida

exigeix respostes mèdiques a les condicions de salut i autonomia dels ancians. El cesenvo-

lupament del mutualisme a les classes mitjanes, algunes al marge de la Sanitat pública, s'es-

tén sobretot a Catalunya.

L'àmbit universitari es diversifica amb la creació de la Universitat Autónoma de Barcelona

(UAB) que tindrà la Facultat adscrita a l'Hospital de Sant Pau i el títol d'especialista en COT

es generalitza com especialitat incependent i reconeguda a nivell social i hospitalari.

A Barcelona, en paral•lel amb les clíniques i hospitals privats que reforcen la seva activitat

amb la col.laboració de les mútues, la modernització i l'impuls de la Seguretat Social del dar-

rer franquisme és palesa amb la inauguració de nous hospitals amb possibilitats de formació

especialitzada, que per tal de fer  desaparèixer el vergonyant terme Hospital propi de l'època,

es denominaren pomposament i demagógica Residencias Sanitarias i Ciudades Sanitarias.

Annexat a la Residencia Sanitaria Francisco Franco, que s'inaugurà l'any 1955, s'edificà  el

Centro de Rehabilitación y Traumatología amb F. Collado com primer Jefe de Servicio. El 1966

es nomena F. Collado cap de Departament i com cap de Servei a J.J. Madrigal.

El 1968 és el Servei de COT de la Residencia Juan XXIII de Tarragona la que comença la

seva activitat amb I. Sampere de cap de Servei; el 1972 s'inaugurà la Residencia Sanitaria

Príncipes de España de l'Hospitalet de Llobregat sent nomenat cap de Servei J. Cabot; el

1974 será la Residencia Álvarez de Castro de Girona amb M. Soler; el 1975 es jerarcuitza

l'Hospital General Moscardó de Lleida i n'és cap M. Biosca i el 1977 l'Hospital Verge ce la

Cinta de Tortosa amb J. Ballester.

Els inicis de la SCCOT i les activitats societáries

El 26 de novembre de 1970, sota la presidencia de R. Esteve, la nostra Societat pren el

nom actual i adopta el logotip que avui coneixem.
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Des de 1969, el trasllat de l'ACMCB a la nova

seu del COMB al passeig de la Bonanova, va per-

metre celebrar les reunions a la Sala B del 2on.

pis. De tota manera, les sessions al Ilarg dels anys

s'han celebrat també a molts hospitals. Trobem

recollides al CD adjunt totes les sessions de les

que es té constancia i que surten reflectides als

Annals i altres revistes, tant dels membres de la

Societat que ho feien a les sessions pròpies com

els que parlaven en activitats d'altres associa-

cions que hem pogut localitzar.

Cal destacar el protagonisme de la Societat

sota la presidència de J.M. Figueras en l'organització del primer curs sobre Temas Genera-

les en Cirugía Ortopédica y Traumatología, celebrat al llarg de l'any 1974, en sessions de

20,30 h. a 21,30 h. a les aules de l'ACMCB. Hi participaren com a profs. D. Ruano, J. Trueta,

F. Bastos, A. Santos, J. Cabot, A. Blanquet, J. Treserras, A. Merino, 1. Sampera, J. Madrigal,

C. Marco, F. Prats, L. Revert, R. Esteve, J.M. Cañadell, J. Imizcoz i F. Collado.

L'interès per l'especialitat fa que es realitzi el 1974 una taula rodona sobre El futuro de

la enseñanza de la patología del aparato locomotor que modera en J. Trueta i  hi participen

J. Cabot, J.M. Cañadell, F. Collado i A.S. Palazzi.



ACADEMIA DE
CIÈNCIES MEDIQUES

DE CATALUNYA

1 DE BALEARS

La Sociedad Catalana de Cirugía Ortopé-

dica y Traumatología se complace en anun-
ciarle la Sesión Científica Extraordinaria
que tendrá efecto, D. m., el próximo jueves

día 28, a las 1030 de la noche, en la Sala de

Conferencias "B" de la Academia y en la

que se desarrollará una

MESA REDONDA sobre.

"FUTURO DE LA ENSEÑANZA DE

LA PATOLOGIA DEL APARATO

LOCOMOTOR"

Moderador Prof. Dr. J. Trueca Raspad,

Relatores. Dres. J. Cabot Boix,

J. M. Cañadell Carafí,

F. Collado Herrero y

Angel Palazzí Duarte.

Le sudan atentamente.  

El Premdenst 	O Setrecar,

Dr J.M. * Figueras Anmella Dr. A. Blanquee Beneelkee

Barcelona, febrero de 1974  
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Presidents

1967-1969: Fernando Collado Herrero (Barcelona 1915-2000).
Llicenciat el 1940 cegut a la Guerra Civil (va començar la carrera el

1932). Alumne intern c'Histologia 1 Anatomia Patológica i de Patolo-

gia quirúrgica amb J. Bartrina. A la guerra adquireix molta experiencia

en la cura de Trueta en ferides de guerra. Doctorat el 1974 per la UAB
amb el tema Contribución al estudio de las fracturas diafisarias de

la tibia y peroné. Realitza estades a Itàlia, Franca, Suissa 1 Sudamé-

rica. Metge intern per oposició al Servei de Cirurgia ì Traumatología de

l'Hospital Clínic de Barcelona 1941 al 47, certificant amb el diploma l'especialitat de Trau-

matologia. Cap d'equip quirúrgic cel Servel de Cirurgia 1 Traumatología d'urgències de

1948-1954 per oposició. Adscrit a la cátedra ce P. Piulachs ces ce 1943, ajudant c'equip qui-

rúrgic del mateix al SOE 1946-1953 i ces3rés ajudant de J. Azpéitia (1953-1955). El 1956,

per o3osició, cap de Clínica de Cirurgia de la Residencia Francisco Franco ce Barcelona 1 el

1966 Jefe de Departamento de Traumatología del Centro de Rehabilitación y Traumatolo-

gía de la Ciudad Sanitaria. Traumatóleg de la Mútua General c'accidents ce treball, 1944;

cirurgià traumatòleg el 19531posteriorment director. Prof. de pràctiques d'estuciant (1933-

1940) i ajucant de classes prácticues a la cátecra ce P. Piulachs (1944-1948). Prof. a l'escola

de Fisioteràpia des ce 1967. Prof. cels cursos de formació de residents des de 1967, prof.

associat (1971-72) de la Facultat de Mececina ce la UAB, agregat (1972-1984) i titular

(1984-1985). Participant en molts congressos a Catalunya, Espanya i a l'estranger, va pu-

olicar treballs a revistes internacionalsinacionals. President ce la SECOT (1978-1980)1 pre-

sident del XIII Congreso SECOT de Barcelona ce 1980. Membre de la SICOT i de moltes

Societats ce cirurgia i COT catalanes, espanyoles i estrangeres.

1969-1971: Rafael Esteve de Miguel (Osca 1924). Llicenciat a

Barcelona el 1948 amb premi extraordinari. Alumnel metge intern per

oposició de la cátedra de Patologia Quirúrgica de l'Hospital Clínic de

Barcelona (1948-1949). Becat del 1949 al 1953 a la Universitat d'Ox-

ford i senior al Neuffield Orthopaedic Centre amb J. Trueta com direc-

tor, es coctora (PhD) el 1958. Doctor en Mececina 1 Cirurgia per la

UAB 1 prof. titular de COT de la mateixa. El 1953 torna a Barcelona 1

dirigeix la secció de seqüeles de la poliomielitis de l'Hospital Municipal

d'Infecciosos (Ntra. Sra. del Mar). Impulsa la carrera de Fisioterapia i

p lica el llibre sobre Rehabilitació en COT de molta difusió. El 1954 és nomenat cap de Ser-

vei ce COT de l'Hospital Sant Joan de Déu 1 de Sant Rafael de Barcelona, i curant 10 anys

és cirector d'aquest darrer. Presideix la SECOT (1988-1990). Crea el Grupo de Estudio de

Traumatología y Ortopedia Infantil (GET01). Memore ce la SICOT delegat espanyol a la ma-

teixa durant 11 anys. És membre ce l'Associació Americana 1 Británica d'Ortopèdia 1 de l'A-

mericana ce Re-labilitac ó. Va presidir la Girdlestone Orthopedic Society i és membre d'lonor
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de les Societats de COT de Cuba, Argentina i Egipte. Membre fundador de la Asociación Es-
pañola de Rehabilitación i del Grupo Ibérico de Estudio de las Enfermedades del Raquis. Mem-
bre del Consejo Nacional de la Comissió Nacional de l'especialitat, del comité de redacció del
Journal of Bone and Joint Surgeryi de la Revista de la Reial Acadèmia de Medecina de
Barcelona. Ha publicat molts treballs a revistes. Ponent a congressos, cursos 1 reunions na-
cionals i internacionals. President de la secció d'Ortopèdia de la UEMS (Federació Europea de
Metges Especialistes), impulsor de la creació i membre del comité executiu de la European Fe-
deration of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) durant 6 anys.
Ciutadà d'honor de la Villa de Montpellier per la contribució a les relacions franco-catalanes.

1971-1973: Juan José Madrigal Escuder (Barcelona 1924-1998).
Llicenciat amb calificació d'excellent a Barcelona el 1949. Títol
d'especialista en Traumatologia el 1951 i d'especialista en COT el

1965. Doctorat el 1970 per la UB amb la tesi El factor vascular en la

artrosis. Alumne intern de la cátedra de Patologia i Clínica Quirúrgica

de l'Hospital Clínic i Provincial de la Facultat de Medecina de Barcelona.

El 1951 guanya les oposicions a Metge intern del mateix Hospital on
treballa fins el 1954. Aquest any s'incorpora al Servei de l 'AS. Palazzi en

l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Metge fundador, juntament amb

F. Collado del Centro de Rehabilitación y Traumatología de la Ciudad Sanitaria Francisco Franco

on va ser cap de Servei el 1974 fins a la seva jubilació. El 1980 en comissió de serveis es fa càr-

rec del Servei de Patologia de l'Aparell Locomotor de l'Hospital de Bellvitge. Nomenat prof. ad-

junt de la Facultat de Medecina durant els cursos 1975, 1976 i 1977 de Patologia

Clínico-Quirúrgica. En una entrevista a la revista de la Vall d'Hebró donava unes idees bàsiques:

"Mai no se'n sap prou" i "S'ha de ser metge de malalts 1 no de radiografies". Es va especia-

litzar en l'escoliosi i la mà.

1973-1975: Josep M. Figueras Anmella (Barcelona 1926). Lli-

cenciat el 1950. Especialista en Cirurgia Ortopédica i Traumatologia i

Medecina de l'Esport. Formació a l'Hospital de la Creu Roja de Barce-

lona amb J.M. Cañadell. Cap de Servei de COT del mateix Hospital

desde 1972 a 1990. El 1974 s'organitzen a l'ACMCB els primers cur-

sos per a residents de l'especialitat. Per primera vegada es parla en ca-

tala a l'Acadèmia, probablement desde 1936. Medalla Josep Trueta

de la Generalitat de Catalunya a petició de la SCCOT. Metge de l'equip

espanyol d'esquí en vuit jocs olímpics i en quatre campionats del món. Ha publicat molts tre-

balls sobre prevenció d'accidents d'esquí. Editor del I libre Skiing Safety II. El 1966 a Cor-

tina d'Ampezzo es celebra el VII Congrés de la Societat Internacional de Traumatologia I

Medecina d'esports d'hivern de la qual és president d'honor i on, a la vegada, va ser ven-

cedor de la combinada treball científic-slalom gegant. És membre fundador de la Inter-

national Society for Skiing Safety.

- 37 -
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1975-1977: Constando Marco Clemente (Sinarcas-Valencia
1916-2005). Fill del metge d'un poble d'agricultura de sed amb 5
germans metges. El petit, Jaime, catedràtic d'Otorrinolarigologia i

Pascual, el 4rt, pioner de l'Anestesiologia moderna a España. Estu-

dia Medecina a la Facultat de Valencia. Auxiliar sanitari durant la
Guerra Civil a l'hospital d'Utiel, prop del seu poble on va amagar al

seu pare, amenaçat de mort per ideologia 'liberal. Llicenciat el 1942
amb premi extraordinari. Metge rural, obté per oposició plaça de

metge a l'exèrcit de l'Aire a San Javier (Múrcia). El 1948 es trasllada a Barcelona. Metge

per oposició a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau del Servei de COT dirigit per J. M. Vi-

lardell. Ponent en congressos nacionals i internacionals, publica articles en revistes de l'es-

pecialitat. Membre el 1969 del nou Servei d'urgències, multidisciplinar. Es retira de Sant

Pau el 1978. Exerceix a l'Institut PoliclínidClínica Plató de Barcelona, treballant a plena de-

dicació dirigint el Departament de COT fins que es retira definitivament. Tractà els millors

especialistes de l' è poca, com Küntscher, Müller, Mere D'Aubigné, Judet, Perugia, Va-

quero, Palacios, etc. Considera com mestre i amic a A.S. Palazzi.

1977-1979: Joaquim Cabot Boix (Barcelona 1915-1979). Estu-

dia Medecina a la UB. Sanitari a la Guerra Civil es 'licencia el 1942.

Premi extraordinari a la tesi doctoral a Madrid el 1945, després seria

la monografia sobre la Cirugía de los meniscos. Estudis a la Clínica

Bónler, el 1954 a New York, el 1963 a sudaméricaiel 1968 a Mèxic,

El 1946 és prof. ajudant i prof. adjunt el 1957 a la cátedra de Pato-

logía Quirúrgica de P. Piulachs. El 1972 és nomenat Jefe de Servicio

de Patología de/Aparato Locomotor de la Ciudad Sanitaria Príncipes

de España. Treballa a la mutualitat de futbolistes, formant molts especialistes en Cirurgia

Esportiva, materia a la que d'una manera especial es dedica així com a la cirurgia del ge-

noll, raquis i maluc. Ponent de múltiples congressos nacionals i internacionals, publica

ponències i comunicacions a revistes i sobretot els 68 capítols del Tractat de Cirurgia di-

rigit per Pí Figueras. Membre de moltes Societats d'OT espanyoles, europees i americanes

i de Societats monogràfiques. President de la SECOT del 1972 al 1974.

-38-
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2.4. Els reptes de l'actualització científica i el servei al país en el marc sanitari
de l'autonomia Catalana (1979-1988)

L'aplicació de l'Estatut de 1979 amb els traspassos de serveis i de competències en sa-
nitat fa necessària la definició d'un model català. S'elabora el Mapa Sanitari de Catalunya
publicat el 1983 i s'acrediten els hospitals. Es crea l'Institut Català de la Salut per gestionar

els centres propis de la Seguretat Social transferits i el juliol de 1985 es formalitza la Xarxa
Hospitalaria d'Utilització Pública (XHUP), integrada per 64 centres, deis que vuit eren de ti-

tularitat de l'ICS i la resta amb gestió variada. Poc a poc se n'afegeixen de nous sigui en con-

sorci o de nova construcció. Nous hospitals entren en joc, tres amb consorci (Vic, Sabadell

iTerrassa), dos construïts de nou (Vielha i Mora d'Ebre), Viladecans, Palamós, Valls i Sant Ce-

loni. Altres obtenen ampliacions substancials a Reus, Olot, Figueres, Puigcerdà, Calella i Ba-

dalona.

L'any 1980 sota la presidència d'A. Viladot i la coordinació d'A. Fernández Sabaté, es fan

els primers cursos de formació en la Acadèmia per a residents, impartits per membres de la

Societat. Es va decidir que fossin en cicles de 3 anys: el ler de generalitats, el 2on de Trau-

matologia i el 3er de CO. Es va remetre als residents de COT de tot Catalunya. A partir de

1984 es va normalitzar l'ús del català en les activitats acadèmiques. El 1980 es va fer el ler

cicle del l curs, el 1981 el 2on i el 1982 el 3er. El 1983 comença el ler cicle del II Curs re-

alitzant-se el 2on el 1984 i el 3er ja no es va fer.

En el context de construcció d'una nova estructura sanitaria té lloc a Manresa la Mos-

tra de Cirurgia Ortopédica 1 Traumatologia Catalana l'any 1982 per iniciativa de J.M.

Saló, sent secretari J. Valentí. Cal destacar aquesta Mostra perquè va ser la primera pedra

dels congressos de la SCCOT. L'objectiu era "reflexionariconéixer quin era l'estat, condició

1 nivel l de la cirurgia ortopédica i la traumatologia en el nostre medi, buscant clarament els

PROGRAMA DE DOCENCIA
PER A METGES RESIDENTS DE

CIRURGIA ORTOPEDICA
TRAUMATOLOGIA

ANY 1984

2.0 cicle:
TRAUMATOLOG1A
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aspectes científics però sense oblidar la clara intenció de fer país, de mostrar la catalanitat

de la nostra especialitat", tal i com es reflecteix al llibre editat.

Són aquestes premisses, l'actualització científica i la voluntat de servei a Catalunya, les

que guiaren la SCCOT a emprendre una línia d'actuació continuada fins avui que té com a
pilar fonamental la celebració periódica de cursos i congressos, en els que des de 1984
s'empra la !lengua catalana amb normalitat com a vehicle de cultura científica.

Sessions de l'Acadèmia

Durant aquesta época les sessions van seguir als locals de l'ACM del Passeig ce la Bo-
nanova. Els temes monogràfics van començar a canviar en una primera sessió del curs
1985-1986 amb la presicéncia de F. Bastos 1 sent secretari F. Aramburo on es van sollicitar
casos clínics interessants. Donada la bona acollida el curs següent es va seguir fent i de mica

en mica es va implantar com activitat habitual ampliant la participació c'hospitals d'arreu cel
país.

Annals

Fins l'any 1983 apareixen regularment articles de membres de la SCCOT als Annals re-

ferents a les sessions que tenien lloc als locals de l'Acacémia. Posteriorment ceixem de par-

ticipar-ni davant l'aparició Caltres publicacions més especialitzades. Cal dir que el seu
moment van representar una via c' ntercomunicació  científica força interessant pels mem-

bres de la Societat.

Presidents

1979-1981: Antonio Viladot Pericé (Barcelona 1922-2001). L11-

cenciat el 1946 a Barcelona. Alumne intern per oposició del Servei d'ur-

gències de l'Hospital Clínic de 1943-1947. Doctorat el 1951 amb la tesi

Estudio experimental sobre la hemorragia realitzat a l'Institut de

Fisiologia de Jiménez Vargas. Beca del CSIC 1948-1950 i a l'Institut Riz-

zoli de Bolonia. Viatges d'estudis a Viena (Bóhler), Paris (Merle d'Au-

bigne i Lelievre) i als Estats Units el 1967. Especialista en COT el 1963.

Metge forense per oposició el 1970. Cap de Secció de COT de Patolo-

gia Quirúrgica amb R. Arandes 1949-1960. Cap de Servei de Cirurgia de l'apare ll locomotor

de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i de l'Hospital Sant Rafael de Barcelona des del

1968. Director científic cel mateix el 1989. Ajudant de classes pràctiques de Patologia Qui-

rúrgica 1948-1966. Agregat de l'escola professional de Medecina del Treball 1966. El 1976

prof. adjunt no numerari de la Facultat de Mececina de la UAB i el 1983 prof. titular. Prof.

organitzador de 25 cursos de Biomecánica de l'Aoarell Locomotor, ce 28 cursos de malalties

dels Deus i dels cursos d'estiu de l'Escorial de la Universitat Complutense de Madric i de la

Menéndez Pelayo de Santander. Participà amb innumerables cursos i conferències tant a Es-

panya com a l'estranger. Publicà 7 !libres, el primer amb R. Arandes, bàsics per l'especialitza-



1983-1985: Joan Guitart Roca (Terrassa, 1930). Llicenciat a Bar-

celona el 1955 i doctorat al 1957. Especialitzat en Cirurgia General i

COT. Alumne intern al Servei de Cirurgia de P. Piulachs el 1951 a l'Hos-

pital Clínic de Barcelona. Alumne intern per oposició al Servei de Ci-

rurgia d'Urgència i Traumatologia de l'Hospital Clínic (1952-1957).

Cirurgià i Traumatòleg a l'Hospital de Mútua de Terrassa (1957-1962).

Traumatòleg de la Seguretat Social a Terrassa (1962-1976). Cap de
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ció en cirurgia del peu, tradu'its a altres idiomes. Collaborá amb capítols de 10 !libres del Jaís
i de l'estranger I en prologa 10. Dirigí 12 tesis doctorals. Publica 84 treballs en revistes nacio-
nals i d'altres països. President de la SECOT 1986-1988. President i fundador de la Asociación
Española de Medicina y Cirugía del Pie, i de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateria-
les. Presidentifundador del Collegue International de Podologie. Membre de la SIC 01. Mem-
bre d'honor de l'ACMCB i de la Sociedad Matritense de COT. Membre correspondiente de
la Real Academia de Zaragoza I de Múrcia i d'honor de Societats espanyoles, europees i ame-
ricanes de COT I de patologia del peu. Premi Rovira Virgili de la Societat Catalana de Cirurgia
i membre d'honor de la SECOT. Medalla de la Generalitat el 1998.

1981-1983: Alfons Fernández Sabaté (Barcelona 1936). Llicen-
ciat a Barcelona el 1959 i doctorat al 1967 amb el tema Pseudoar-
trosis díafisaria de tibia. Análisis de 322 casos, treball realitzat a la
clínica de Merle D'Aubigné. Alumne intern de la cátedra de Patologia
Quirúrgica de P. Piulachs (1956-1959). Cirurgià de l'Hospital de Sidi
Ifni (África Occidental Espanyola) entre 1960-1961. Prof. de practiques

(actual associat) de la cátedra de Patologia Quirúrgica de P. Piulachs
(1961-1965). Metge adjunt del Departament de COT de F. Collado al

Centro de Rehabilitación y Traumatologia de la Ciudad Sanitaria Fran-

cisco Franco (1965-1971). Cap de Secció del Servei de COT dei. Cabot a la Ciutat Sanita-

ria Príncipes de España (1972-1979). Cap del Servei de COT i orof. titular a la Ciutat Sanitaria

de Bellvitge per la UB (1980-2004). Prof. emèrit (2004-2008). Assistent estranger diplomat

del Servei de COT de Merle d'Aubigné a l'Hospital Cochin (Paris) i al Servei de COT de Tri-

Ilat a l'Hospital Edmonc Herniot (Lyon). Becat a l'Institut Rizzoll de Bologna (Zancoll); Insti-

tut Ortopedic Toscano de Firenze (Scaglietti); Hospital Cantonal de Ginebra (Taillard); Hospital

de Saint Charles de Montpellier (Vidal); Royal Nacionals Orthopedic Hospital de Londres

(Nissen). Curs de Biomecánica interuniversitari de Bruseles (Blaimont I Wagner) i curs de Bio-

estadística de la Facultat de Ciències de París (Schwartz). Membre de les Societats: SCCOT,

SECOT, SOFCOT, EFORT i SICOT. President de la SECOT 2002-2004. Ex membre del Comité

directiu de la SOFCOT I Medaille d'honneur. Membre corresponent per premi de la Reial Aca-

demia de Medecina i Vedalla Trueta al Mèrit Sanitari de la Generalitat de Catalunya. Té

nombrosos treballs publicats. Cal esmentar la collaboració en el Manual SECOT 1 al llibre

d'Història de la SECOT. Especial rellevància mereix l'adaptació del Codi de Meary a l'Índex

de l'OMS.
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Servei de COT de l'Hospital de Mútua de Terrassa i director  mèdic del Servei d'accidents de

treball a la Mútua Terrassa de 1976 fins a la jubilació. Estudis a Lyon (Trillat), a l'Hospital

Raymond Poncaire a París (Judet), cursos d'actualització traumatológica a París (Marc Iselin)

i a Wigan (J. Charnley). Collaborador molts anys als Fines de Semana Traumatológicos a La

Paz a Madrid (J. Palacios). Ha publicat més de 50 treballs sobre l'especialitat. Invitació a

Küntscher al seu Hospital per fer unes demostracions de la técnica d'enclavament en casos

complexes arran d'haver adquirit un dels primers intensificadors d'imatges.

1985-1987: Felipe Bastos Mora (Barcelona, 1918-2008). Llicen-

ciat a Barcelona el 1943 i doctorat a Madrid el 1955 amb la tesi Tu-

berculosis experimental del esqueleto. El 1943 M. Bastos Ansart

s'instal-la a Barcelona (exiliat a Alacant uns anys al final de la Guerra

Civil), i F. Bastos, el seu nebot, treballa de primer ajudant deixeble

preferit. Gràcies als contactes del seu oncle visita els principals centres

d'ortopèdia d'Europa, fonamentalment d'Alemanya. El 1948 treballa

al Servei de Cirurgia General de J. Mas Oliver de l'Hospital Municipal

de Ntra. Sra. de l'Esperança i degut a la formació en COT dirigeix els serveis  ortopèdics de

l'Hospital amb completa autonomia que li permet realitzar una gran activitat assistencial i

docent. El 1961 és cap dels Serveis mèdics de la Mútua del Penedés. El 1975 és nomenat

cap de Servei de COT de l'Hospital de Sant Camil a Sant Pere de Ribes, recientment inau-

gurat i pioner dels Hospitals Comarcals de Catalunya. Aquí crea un  autèntic Servei i desen-

volupa una gran activitat en el camp de la paràlisi cerebral 1 en tots els aspectes de la

traumatologia i de l'ortopèdia moderna. Publica !libres i articles, presenta ponències i co-

municacions a molts congressos i cursos de formació de la SCCOT. Membre de diferents so-

cietats nacionals i internacionals. És un humanista de vasta cultura, no solament en temes

d'OT, sinó en altres. Publica el 1958 el treball Aportaciones de Leonardo da Vinci al es-

tudio anatomofisiológico del motor humano, tema entorn al que ha donat múltiples

conferencies. Persona molt inquieta que el portà a profunditzar en temes diversos. Així poc

abans de la seva jubilació publica un !libre sobre Dolor cérvico braquial i un altre sobre Ar-

troplastias sin cementar de cadera.
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ETAT CATALANA DE C1RURGIA
TOPÉDKA I TRAUMATOLOGIA (SCCOT)
NTEMPORÁNIA (1988-2007)

L'inici de la celebració anual de congressos ce la nostra Societat enceta l'etapa  con-

temporània, en la que la continuïtat democrática de les institucions polítiques i la diná-

mica autonómica han permès articular les seves activitats en un context de ple

desenvolupament del Servei Català de Salut i la multiplicació dels Hospitals Universitaris fins

i tot a escala comarcal.

Es fa difícil no parlar subjectivament d'una época viscuda i aquests són els anys en que

jo he pogut constatar amb la meya pròpia práctica els canvis i avenços en la nostra espe-

cialitat, coincidint amb l'eclosió tecnológica 1 la consegüent proliferació de noves tecnolo-

gies que han donat base al tomb que ha experimentat la nostra activitat els darrers 20 anys

i han contribuït amb la seva eficiència, qualitat i també carestia a que s'assembli poc amb

la de l'època anterior.

Les noves generacions s'han format a l'ombra d'aquestes noves aplicacions de la cirur-

gia la qual cosa combinat amb els canvis sociològics i polítics de la Sanitat, s'ha traduït en

un model novedós. Caldria pensar si un model basat en la tecnologia no ha desplaçat el caire

humà i social, tan important en la práctica médica.

La gran velocitat amb que succeeixen els fets tot seguint els moviments polítics ha tin-

gut una important repercussió en la conceptuació del fet sanitari, fins al punt que aquest

Iligam ha estat condicionant d'aquests  ràpids canvis marcant petjades en cada un dels seus

moments i no sempre en relació ascendent, la qual cosa ha dificultat sovint el desenvolu-

Dament de les nostres genuïnes activitats.

Les activitats de la SCCOT en aquests anys estan recollides  bàsicament en el 'libre d'ac-

tes que s'obre el 31 de gener de 1990 per la Junta presidida per J. Minguella i que conti-

nua fins l'any 2002 en que es comença a guardar-les en arxius informàtics.

La línia d'actuació segueix fidel als objectius que es va marcar la Societat des de la seva

fundació i que es reflecteixen en els seus estatuts. Per indicació de l'Acadèmia que volia re-

gularitzar les Societats que la integraven, aquestes s'adaptaren a la nova legislació des de

1991 i la SCCOT quedà inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya (Di-

recció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia), amb data

22-7-1991 a la secció la amb el núm. 12.665.

La vinculació amb l'ACMCB va fer també que, des de novembre de 2004, les reunions

passessin a celebrar-se a les noves installacions al carrer de Can Caralleu.

43 -



Generalital	 Catalunya
Depanarnent de Justicia
Direcció General
de Dret d'Entitats Juridlques

RRSOLUDItS

ta la sol. licitud da la senyora Olga Castres i Monteeny
i'altres, per tal que elgul inscrita en el Registre d'Aseociacions de
la Generalltat la denominada SOCIETAT CAMAMA DR C1RURGIA CIRROPRDICA1 TRADURTOLOGIA, de Barcelona, i slet que, a l'expedient, hl figuren

Acta de Constltual6 i ele Ealarete‹ dale quals resultar
1. Que ele Rese fino sdnr 1-- Agrupar tole ele especiallatem en

COT que tinguin interés per la cirurgia ortopédica i traumatología o
bi estigurn vinculats, que ho so2-licirin 1 que siguin admesos. 2.-
Contribuir al sillorasent crentlfic dels eses afiliats. 3.- Promoure
el desenvolupasent de la cirurgia ortopédica 1 traumatologia, 4,-
Assessorar els organismes pública 	 les societats privades en matérle
de cirtrogla ortopédica 2 traumatología. 5.- Fomentar la creRcib de
bequeu per a l'ampliaciO d'estudia de l'especialitat. 6.- Col-laborar
amb lea unisersitats en un desenvolneemeol olenelfic 1 técRle.
Fomentar	 la co1.12iboreciO amb altres societats	 emitisteis
internacionaln a fi d'establlr programes cientifícs comuns. B.-
Vetllar per la dignitat profese/anal del cirurgiá ortopedia 1
traosatOleg, Per portar a tersa aquests objeerius, la Societat
Catalana de Cirurgia Ortopédica i Traumatologia assumirá la
reeresentocid deis membres 1 en gestionará l'adhesré en conjunt a les
societats germanes d'ambit estatal í internacional.

2. Que ha final el domicili a Barcelona, In, de la sen...v«, 42.
3. Que les aoves funcione s'eserciran principalment dintre del
o i de Catalunya.

A. Que eu determinen els drets í els deures dels asenciate, e;
,,ocedisent de llur admissió i cessasient, la direccid 1 organlimacrO

l'entitat, el patrimoni 2 els recursos econòmics i l'aplicaoló que
a de donar-se ais béns en cas de disco] unió.

Vistos: 1) L'article 22 de la Conetitucid í l'articie 9, punt
de l'Estatet d'Autonomía de Catalunya; 2 1 la Llel d'Aesociacions

ie 24 de desastre de 1964 1 disposicions complementarles; 31 el
Relal-decret 3626/1901, de 29 de desesbre; el Decret 159/19114, de 19
de l'Ordre de 20 d'abril de 1982;

tot un-ea, II Ig
19 101113/bl) - IC_ u.
Fax 5185583

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direceló General
de Dret I d'Entitats Juridiques

Atéa que s'han complert les daspeslcions vigente en la
tramitació d'aquest expedient 1 que aquesta Direcció General és
competent per resoldre sobre la procedancía de lo inscripció
sol.licltadal

Atas que l'Associacid denominada ROCIRTAT CAMAMA DE CI55001A
ORTOPRDICA 8 TRADNATOLOGIA, de Barcelona, completa els requisits
assenyalats a les disposicions cementados perqua pugul ser
considerada com una sanifestaci6 del dret d'associaci6 reconegut a la
Constitució, 1, per tant, és procedent que elgui Inecrita en el
registre corrosponent, coneiderant que aquellos activitats
relacionades asb ele fine que l'asteociaci6 diu perseguir, es
realitsaran a l'empaca de lea normes que especificament les regulen,
sitjançant l'obtencid dele permisos o llicancles que, el s'escau,
eiguin procedents,

RE RESOLT:

Inscriure l'associació esmentada en el Registre d'Ascociaclone
de la Generalitat, en el gual se 11 atribueis el núm.  1-2-1a151,-
de la 1e0016 la. del Registre de Barcelona.

Barcelona, 2 2	 .1 n 1 I	 1991

EL DIRECTOR GENERAL DE
DRET I D'ENTITATS JUODIQUES,

el?

_ 	

toni Datitot ue, llurra

Senyora Olga Mestres 1 Montseny

Pum :33113.
08010 84,888.3
apt anee» 31e26
Tm 30, 50 3, - 302 82 35
Fax 2188883
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3.1. Membres d'honor

Durant aquests anys, molts són els noms il-lustres que han estat premiats amb tot tí ous
de distincions.

L'ACMCB ha nomenat com membres d'honor a J. Trueta Raspall el 28-11-1974 i a Merle
D'Auvigné el 3-2-1985. El 18-6-93 es nomena a Mittelmeier i entre nosaltres a R. Esteve de
Miguel, A.S. Palazzi Duarte i A. Viladot Pericé.

El Premi Virgili de la Societat Catalana de Cirurgia s'ha concedit a J. Trías Pujol el 1962,
M. Bastos Ansart el 1968, a J. Trueta Raspall el 19691a A. Viladot Pericé el 1998.

Tenen la Medalla Josep Trueta de la Generalitat c

20011A. Fernández Sabaté el 2005.

e Catalunya J.M. Figueras Anmella l'any

3.2. Presidents

1987-1989: Antonio Navarro Quilis (Valencia 1937). Llicenciat
a Valencia el 1961. Realitza l'especialitat al Regne Unit del 1962 al

1968. Doctor amb premi extraordinari el 1970 per la Universitat de

Valencia amb la tesi La reparación ósea en el hueso atrófico y

denervado. Prof. agregat de COT per oposició de la Universitat de

Múrcia el 1975, sent la primera placa universitária de l'especialitat a

Espanya. El 1977 obté la cátedra de COT de la Facultat de Mececina
de la UAB. El 1980 és cap de Servel per oposició ce l'Hospital Ger-

mans Trías i Pujol de Badalona. El 1988 obté la placa de cap de Servei de CGT i cap d'es-

tudis deis Hospitals Vall d'Hebró de Barcelona. Organitza i presideix el XXX Congreso

Nacional de la SECOT el 1993 i el 1997 el 111Congress de la EFORT a Barcelona. President

de la SECOT del 1994 al 1996 i des d'aleshores membre del Senat. Presideix l'ASAR/11(me-

tode Ilizarov) i és president-fundador de la Sociedad Española de Fijación Externa (SEFEX).

Presideix el comité científic de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera (SECCA). Pre-

sident-funcador de la Sociedad Española de Artroplastias (SEDAR) el 1977. Director del

programa docent de Cooperació Hispano-Marroquí del Ministeri ce Sanitat amo el tema

Artroplastias de sustitución articular President el 199511996 del Old Oswestrian's Club

de Robert Agnes Hunt Hospital of Oswestry (Regne Unit) sent el primer president no bri-

tánic. Delegat per Espanya de la SICOT del 1999 al 2001. Molt interessat en la fixació ex-

terna, les artroplásties de maluc i genoll i revulsiu en totes les árees tocants a la docencia

i recerca.
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1989-1991: Joan Minguella Solà (Barcelona 1931). Llicenciat
a la UB el 1953. Doctorat l'any 1985 per la mateixa Universitat amb
la tesi Duplicación del pulgar. Estudio embriológico y anato-
moquirúrgico. Especialista en COI . Es forma amb en P. Arqué a
l'Hospital de Badalona, des de 3er curs de carrera, fins el 1960. As-

sistent observador amb Vilardell, a l'Hospital de Sant Pau, i amb A.S.
Palazzi a l'Hospital del Sagrat Cor. Fa estades a Oxford i Londres.

L'any 1956 comença a treballar a l'Hospital Sant Joan de Déu de

Barcelona amb R. Esteve amb especial dedicació a l'Ortopèdia Infantil, a la problemática

ce la mà i les malformacions congènites adquirides. També amb R. Esteve treballa a

l'Hospital Sant Rafael, fins l'any 1979. A l'Hospital del Mar dedica els esforços a la reha-
bilitació de poliomielítics. El 1982 és nomenat cap de Servei de l'Hospital Sant Joan de

Déu de Barcelona (unificant els 4 Serveis existents). Ha realitzat els seus esforços a l'Or-
topèdia Infantil creant una escola que ha format i forma a molts especialistas. Les mal-

formacions congènites i possibilitats terapèutiques, especialment de la mà, estan

publicades en un ¡libre sobre aquesta patologia. Participa en moltes ponències, sessions

de l'ACMCB, cursos de formació i comunicacions.

1991-1993: Robert Ramon Soler (Barcelona 1935). Llicenciat

el 1960 a la UB i doctorat el 1969 per la mateixa Universitat amb la

tesi Contribución al estudio de la charnela occipitocervical di-

rigida per P. Rabiscnong (Montpellier) i per D. Ruano de l'Hospital

Clínic (Barcelona). Fa estades de 9 mesos a l'Hospital Cochin de Paris

el 1967 amb Mere d'Aubigné, a Montpellier amb Rabischong, pre-

parant la tesi doctoral i a Estrasburg dues setmanes amb Jung i Kher

fent cirurgia cervical, tot i que les primeres nocions les obtingué de

P. Arqué de Badalona. Estada de 3 mesos a Nuffiel Ortophedic Centre amb Dacy i God-

fellow el 1971. Alumne intern i metge intern per oposició el 1958 i el 1962 respectiva-

ment, al Servei d'urgències de l'Hospital Clínic Provincial (Cirurgia i Traumatologia)

juntament amb C. Torner i J. Sánchez Lloret. Eren convocatòries del Ministerio de Edu-

cación Nacional per cada branca ce la Medecina remunerades (2.400 pts. l'any amb dues

Pagues extra). Les oposicions guanyades creaven també lligams d'amistat que perduren

actualment. Ajudant de "cupo" de cirurgia de F. Collado i F. Marqués a la Residencia

Francisco Franco on practicava la cirurgia abdominal. El 1965 obté la plaça d'adjunt i

després de cap Clínic quan s'inagura el Centro de Rehabilitación y Traumatología de la

Ciudad Sanitaria Francisco Franco (director R. Sales Vázquez i cap de Traumatologia

Collado). El 1974 és nomenat, per concurs, cap de Servei d'OT a l'Hospital Clínic fins el

2000 per jubilació. Amb l'ajut de X. Gallart actualitzen els estatuts de la SCCOT, doncs

els anteriors eren traslació dels de la Societat Catalana de Cirurgia (SCC). Al congrés de

Reus aporta un llistat actualitzat de socis.
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1993-1995: Jaume Roca Burniol (Barcelona 1939). Llicenciat
el 1963 i doctorat el 1977 a Barcelona amb el tema Espondilolis-
tesis. Sobresalient Cum Laude. EsDecialitzat en Cirurgia General i en
COT el 1967. Diploma Universitari de metge especialista en Reha-
bilitació el 1965. El 1988 rep el premi nacional d'Investigació otor-

gat per la SECOT. Obté 5 beques d'investigació ce la Fundación
Mapfre Medecina per estudis sobre la columna vertebral. Format a
la cátedra de Patología Quirúrgica A de la Facultat ce Medecina de

la UB (R. Arandes). Alumne intern per oposició (1960-63) al Servei d'Urgéncies ce l'Hos-

pital Clinic i ajudant de classes práctiques (1963-66). Metge de l'Hospital Infantil de Sant
Rafael de Barcelona amb R. Esteve de Miguel (1963-68); Metge encarregat de Trauma-

tología del Servei d'Urgéncies de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per
concurs de mérits (1968-72). Metge adjunt (1972)1 cap de Secció (1973) de COT de la
Ciudad Sanitaria Príncipes de España, cap de Servei de COT de l'Hospital universitari ger-
mans Trias i Pujol des de 1988 fins a l'actualitat, cárrecs tots ells obtinguts per concurs

de mérits. Encarregat de classes práctiques de Patologia Quirúrgica de la Facultat de Me-
decina de la UB (1963-66). Prof. encarregat de curs de Patologia i Clínica Quirúrgica a

la Unitat docent de Bellvitge de la Facultat de Medecina de la UB (1982-87). Prof. asso-
ciat de l'Área de Ciéncies de la Salut (1987-89), Unitat docent de Bellvitge de la Facul-

tat de Medecina de la UB (1982-87). Prof. titular d'Universitat del Departament de

Cirurgia de la Facultat de Medecina de la UAB (1992). Ha realitzat 90 treballs en revis-

tes de l'especialitat, 14 estrangeres, 5 on figura com a primer firmant en: Joumal of

Bone and Joint Surgery, Clinical Orthopaedics, International Orthopaedics, Spine, Jour-

nal of Spinal Disorders. Autor de 5 llibres i collaborador en 8 monografies. Director de

I Curs Mestratge de Cirurgia de la Columna Vertebral (370 hores lectives). Imparteix es-

tudis de postgrau, tercer cicle, a la UAB (1993-95). Director de cinc tesis doctorals. Di-

rector de 20 cursos de doctorat de Patologia de columna vertebral (1988-2007). Membre
de la SECOT. Associat des de 1972. Membre de la SCCOT. Vicesecretari (1971-73), se-

cretari (1978-80), vicepresident (1992-93). L'any 1980 sent secretan i de la SCCOT es va

iniciar el I curs de COT per metges residents, organitzat pels Hospitals amb programa de

docencia, fins el 1986.

1995-1997: Manuel Marín Navarro (Barcelona 1941). Llicenciat

el 1965 ì doctorat el 1992 amb la tesi Inestabilidad crónica anterior

de la rodilla. Especialitzat en COT, Medecina esportiva, Medecina del

treball i diploma en gestió hospitalária per ESADE. La seva formació

l'ha dut a terme a l'Hospital Clínic de Barcelona i el 1974 a l'Hospital
Herriot (Lyon-França) sota la supervisió de Trillat. Ha estat cap c 'equip

d'urgencies COT (1969-1972) a l'Hospital ce la Santa Creu i Sant Pau;

Metge adjunt (1972-1979) i cap de Secció (1979-1989) a l'Hospital

Príncipes de España de l'Hospitalet; cap de Servei (1989-2006) a l'Hospital de l'Esperança
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IMAS. És membre estranger de la SOFCOT i de la SOBCOT, i membre de la SATO; repre-
sentant d'Espanya en el Board de la ISK (actual ISAKOS) entre 1983 i 1985; president de la
SEROD (1989-1991); president de la SCCOT (1995-1997); membre at large: representant
d'Espanya en la ESKA (1996-2000) i vocal de la Junta Directiva de la SECOT (2002-2004).

1997-1999: Humbert Ferrer Escobar (Barcelona 1944). Llicen-
ciat amb sobresaliente en Medecina i Cirurgia el 1968 a Barcelona.
Títol d'especialista en COT el 1972, especialitat realitzada a la Clínica

Puerta de Hierro de Madrid del 1969 al 1972; obté la plaça de metge
adjunt del Servei de l'aparell locomotor de l'Hospital Príncipes de Es-

paña on és cap Clínic de 1983 a 1986. Des de 1986 és cap de Ser-

vei a l'Hospital Mútua de Terrassa. El 1977, prof. encarregat de curs
de la UB en l'Hospital Príncipes de España. Del 1980 a 1981, prof.de

la Unitat cocent de Bellvitge de la Facultat de Medecina de la UB. El 1981, per concurs,

prof. ajudant de Patologia Quirúrgica. El gener ce 1983 és nomenat prof. collaborador

honorífic ce la Unitat cocent de Belivitge. El 1986, tutor d'ensenyament de postgrau MIR.

Membre de la SECOT ces ce 1971. Soci d'honor de la Sociedad Cubana de COT (1992).
President i membre de la SECCA (1994)ice la Europea (2001). Realitza visites al Royal Na-

tional Orthopaedic Hospital en Lonc res, Department of Biomedical Engennering the Ins-

titute of Orthopaedic en Stanmore, The Robert Iones-Agnes Hunt Orthopaedic Hospital

Westry-Shopshire, Nuffiield Orthopaedic Center en Oxford, Fundacion M.E. Muller en
Berna, Center for Hip Surgery Wrightington Hospital, New York Hospital, Hospital de
Viena, New México Center for Joint Replacement Surgery Presbyterian Hospital, College

of Medicine Gainesville Florica, Department of Orthopaedic, Center Orthopaedíc Rose-

mont Illinois, University Hospital, London Health Sciencies Center, London, Canada. Ha

participat en 390 cursos i congressos nacionals i estrangers i en 62 publicacions. Ha colla-

borat en els Ilibres: Fracturas de la extremidad proximal del fémur. Editorial Funda-

ción Mapfre Medecine, lnfection and local treatment in Orthopedic Surgery. Editorial

Springer.

1999-2001: Ramon Viladot Pericé (Barcelona 1942). Llicenciat

en Medecina i Cirurgia 1968. Especialitzat en COT 1971. Doctorat

amb el tema Pie equino -varo congénito. Bases Ana tomo -Pato-

lógicas de su tratamiento per la UAB 1988. Cap de Servei de CO

a l'Hospital de Sant Rafael des de 1988. Prof. associat al Departa-

ment ce Ciéncies Aplicades de INEFC (Institut Nacional d'Educació Fí-

sica de Catalunya) des de 1994. Prof. col-laborador de COT de la

UAB cesde 1998. Expresident de la Sociedad Española i de la Socie-

dad Internacional de Medicina y Cirugía de/Pie (IFAS-CIP). Soci d'honor de la Sociedad de

OT de El Salvador 1979, de la Sociedad Cubana de OT 19941de la Sociedad Ecuatoriana

de OT 2001. Membre d'honor de la Asociación Guatemalteca de OT 1995; de la Societé
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Franca/se de Medicine et Cirurgie du Pied 1996; ce la American Colege of Foot and Ankle
Surgerous; de la Sociedad Nicaragüense de OT 2004. Membre estranger de la Sociedad
Chilena de OT 1988. Membre honoran i de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía
del Pie y Pierna 2003. Autor deis llibres: Ortesis y Prótesis de/Aparato Locomotor. Co-

lumna vertebral. Ortesis y Prótesis del Aparato Locomotor. Extremidad Inferior I.

Ortesis y Prótesis del Aparato Locomotor. Extremidad Inferior II. Ortesis y Prótesis

del Aparato Locomotor. 3. Extremidad Superior. Técnicas de infiltración. Manual

práctico. Técnicas quirúrgicas en cirugía del píe. Prótesis de cadera y rodilla, lotes

elles publicades per editorial Masson. Técnicas de aplicación en reumatología. Con-

ceptos básicos en la patología de/pie. latros Ediciones S.L., Barcelona 1997. Ha tra-

duft dos llibres de Patologia i Radiologia del peu i ha collaborat mitjancant capítols en

onze 'libres d'altres autors també sobre temes del peu. Té més de cent treballs publicats

en revistes nacionals i estrangeres sobre patologia ce l'avantpeu, retropeu i turmell i al-

tres treballs sobre raquis, maluc i dispositius ortopédics, membre del comité de redacció

del Foot and Ankle Surgery i de la Revista Española de Pie y Tobillo.

2001-2003: Josep M. Saló Orfila (Manresa 1946). Llicenciat el

1970 a Barcelona i doctorat al 1986 amb la tesi Estudi esferocén-

tric del cap femoral a l'artrosi del maluc. Premi Bages de Ciéncies

mediques de l'ACMCB, 1998. Ha treballat als Serveis ce l'Aparell Lo-

comotor a l'Hospital Sant Rafael de Barcelona, al de Sant Joan de

Déu de Manresa, dirigits per A. Viladot i al de Sant Joan de Déu ce

Martorell. Des del 1977, com cap ce Servei de l'Aparell Locomotor

de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, convertit en Hospital

General de Manresa, Althaia, xarxa assistencial de Manresa. President de la SEFEX. Ha

participat en nombrosos congressos, cursos i reunions presentant ponéncies i comunica-

cions a la EFORT, SECOT, SCCOT. Membre, durant molts anys, deis cursos de Malalties deis

Peus de l'Hospital de Sant Rafael sota la direcció d'A. Viladot. Ha participat en els llibres:

Diez y Quince lecciones sobre patología del pie, Ortesis y prótesis del aparato lo-

comotor, Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor Patologia Qui-

rúrgica. Ha publicat molts articles a revistes. Cal fer esment en que ha treballat per situar

la nostra tasca en els hospitals dits comarcals, en el lloc que els correspon dins la xarxa

assistencial del nostre país.
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2003-2005: Joan Nardi Vilardaga (Ripoll 1947). Llicenciat a Bar-

celona el 1972. Premi extraordinari de doctorat de la UB curs
1976 - 77 amb la tesi Análisis experimental del desarrollo de las

articulaciones. Títol d'especialista en COT 1977. Metge resident de

COT, Ciudad Sanitaria Francisco Franco. 1974-1977. Metge adjunt i
cap Clínic de COT, Ciutat Sanitaria Vall d'Hebró. 1978-1994. Cap de

Servei de COT. Ciutat Sanitaria Vall d'Hebró, des del 31 de maig de

1994. Prof. titular d'Anatomia a la UB des de 1985. Prof. titular de

COT a la UAB 1990. Fundador 1 primer director de la Revista de Cirurgia Ortopédica i

Traumatologia, òrgan oficial de la SCCOT, 2004. Participació en la creació del Registre

d'Artroplasties de Catalunya, conjuntament amb el Servei català de la Salut i l'agèn-

cia d'avaluació de recerca 1 tecnologia mèdiques. Organitzador del Cursos de Formació

Continuada de la SCCOT, iniciats a l'octubre de 2003.

2005-2007: Fermín Aramburo Hostench (Marcalain-Navarra,

1945). Llicenciat a Barcelona el 1971. Doctorat el 1976 per la UAB amb

la tesi Bases bioanatómicas en el tratamiento de los traumatismos

de la mano. Especialista en COT a la UB, el 1977. Estada a l'Hospital de

Legnano (Italia), al Servei del prof. E. Morelli, per aprofundir amb la ci-

rurgia de la mà i microcirurgia, 1972. Prof. adjunt contractat d'Anatomia

Humana per la UAB, (1973- 87). Cap de Servei de COT de l'Hospital de

Sabadell, (1988 a 1993). Director del Servei del Consorci Hospitalari Parc

Taulí de Sabadell, des de 1994. Ha impartit 18 cursos de doctorat. President de la SECMA

(1994-1996). Membre fundador de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo

(SECHC). Delegat internacional en el Comité Ejecutivo de la SECEC (1994-2002). President de

la SECHC (2003-2005). Membre del comité executiu de la Sociedad Internacional de Ortope-

dia del Mediterráneo (Ortho Mare Nostrum), des de la fundació al 2002. Durant la seva presi-

dència de la SCCOT, en l'àmbit de les beques que dona la Societat, es crea la beca sobre recerca

en el marc d'una tesi doctoral. Instaura les sessions per a metges residents de COT.
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