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MEMÒRIA: CURS 2005-2006

Miquel Vilardell i Tarrés

M

iquel Vilardell i Tarrés nasqué a Borre-

dà (Berguedà), el 20 de juliol de 1946. És llicenciat (1969) i doctor (1979) en medicina
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per la Universitat de Barcelona. Des de l’any 1988, és cap del Servei de Medicina Interna
de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i catedràtic de Medicina de la Universitat Autònoma des de 1992. A més d’ocupar aquests càrrecs, desenvolupa activitats assistencials,
docents i de recerca.
Quant a la vessant científica i acadèmica, cal destacar la seva dedicació pràctica,
intensa i continuada en el camp de la medicina interna, on ha fet una carrera molt destacada que el converteix actualment en un dels metges internistes de més prestigi a Catalunya. Ha destacat en gairebé totes les àrees de la seva matèria, amb una dedicació especial
a les malalties autoimmunitàries, a la patologia cardiovascular (malaltia tromboembòlica,
arteriosclerosi) i a l’envelliment.
Pel que fa a la recerca, s’ocupa de la coordinació de la Unitat d’Investigació en
Medicina Interna (Reumatologia i Geriatria) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Cal
assenyalar que actualment té més de dues-centes cinquanta publicacions en revistes nacionals i internacionals indexades en el Science Citation Index (SCI), i que ha dirigit més
de cinquanta tesis doctorals.
La seva activitat acadèmica s’ha focalitzat en la participació en tasques d’organització i direcció, i compta amb una experiència considerable, havent estat vicedegà
(1991-1997) i degà (1997-2001) de la Facultat de Medicina de la Universitat Autò-
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noma de Barcelona i vicerector de Relacions amb les Institucions Sanitàries des de
l’any 2001.
Participa continuadament en activitats de societats científiques de la seva especialitat, havent estat president de la Societat Catalana de Medicina Interna (1992-1998),
de la Sociedad Española de Medicina Interna (2000-2003), de l’Associació Catalana d’Educació Mèdica des de 2004, Honorary Fellow de l’Acadèmia Americana de Medicina
(2000), i de la Comissió Nacional de l’Especialitat de Medicina Interna (2002 fins a l’actualitat), formant part del Consejo Nacional de Especialidades Médicas.
Quant a la vessant professional, és membre del Consell Català d’Especialitats Mèdiques i assessor del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (1997); en els últims temps
s’ha fet càrrec, com a president, de la comissió nomenada per la Conselleria de Sanitat,
per informar sobre el control de la despesa sanitària, i ha elaborat un informe que s’ha
vinculat amb el seu nom (Comissió i Informe Vilardell), i que ha tingut una repercussió
mediàtica considerable.
En el seu currículum detallat hi consta una bona quantitat de premis professionals:
el 1978 va guanyar el Pere Farreras Valentí, concedit per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
Govern de la Generalitat de Catalunya, i és membre de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, com a corresponent per premi el 1985 i numerari electe el 2005.
Un altre aspecte destacable de les seves activitats ha estat la participació en la direcció de revistes professionals d’alt nivell, bé en el consell editorial, bé com a editor, des
de l’any 2000, com ara Medicina Clínica, la revista de medicina més prestigiosa publicada a Catalunya.
Altres aspectes que cal remarcar de la personalitat de Miquel Vilardell són l’esperit de servei al país i l’absoluta identificació amb els principis i objectius de l’Institut
d’Estudis Catalans. Com a exemple de les seves activitats de servei a la comunitat cal mencionar la seva participació activa en la consolidació del model assistencial d’atenció sociosanitària a la gent gran (Programa Vida als Anys) així com la creació de l’associació Ventijol d’ajuda a famílies amb drogoaddictes i alcohòlics, situada a Nou Barris i Sant
Andreu, de la qual ocupa la presidència.
Text llegit pel senyor Màrius Foz i Sala en el Ple del dia 3 d’abril de 2006
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de Catalunya i de Balears; el 1997 va rebre la Medalla Narcís Monturiol, premi de recerca del

