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Antoni Trilla i García

A ntoni Trilla i García va néixer a Barcelona 

el 1956. El 1980 es va llicenciar en medicina —amb el premi extraordinari de llicencia-

tura— a la Universitat de Barcelona (UB), on es va doctorar, l’any 1990, amb el premi 

extraordinari de doctorat. Va obtenir el Màster de Gestió Hospitalària (UB) i el Màster 

d’Economia de la Salut (UB-UPF). L’any 1990 va rebre una beca de Postgrau de Forma-

ció en Epidemiologia Clínica i Recerca en Serveis de la Salut a la Universitat d’Iowa  

(Estats Units).

El doctor Antoni Trilla és especialista en medicina interna (MIR) i en medicina 

preventiva i salut pública (MESTO). La seva carrera professional ha estat vinculada a 

l’Hospital Clínic de Barcelona, on ha assolit la categoria de consultor sènior i ha ocupat 

càrrecs com ara el de director de Qualitat i Seguretat Clínica (2009-2017), membre del 

Comitè Ètic de Recerca Clínica (1990-2017), coordinador de la CSUR (Centros, Servi - 

cios y Unidades de Referencia) de Malalties Importades (Hospital Clínic - Hospital Sant 

Joan de Déu) (2014-2017), coordinador de la Unitat d’Aïllament d’Alts Nivells (UAAN) 

de referència a Catalunya (Hospital Clínic - Hospital Sant Joan de Déu) i cap del Ser- 

vei de Medicina Preventiva i Epidemiològica (des de 2006). 

Paral·lelament a la seva activitat professional en l’àmbit hospitalari, el doctor 

Trilla ha estat vinculat al món universitari. Com a docent, ha estat professor agregat de 

salut pública de la UB, on també ha coordinat algunes assignatures dels graus de medi- 

cina i infermeria, ha impartit classes en diversos màsters (també a la Universitat Autòno-

ma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra) i ha dirigit diverses tesis doctorals, 

treballs de fi de grau i de màster. D’altra banda, ha estat secretari de la Facultat de Me-

dicina i coordinador dels programes d’intercanvi internacionals de la Facultat de Medici-

na de la UB. Actualment, és vicedegà acadèmic i de relacions internacionals de la Facultat 

de Medicina i Ciències de la Salut de la mateixa Universitat. 

És membre de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, la 

Hospital Infection Society (Regne Unit) i la Society for Healthcare Epidemiology of Ame-
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rica (EUA), entre altres societats, així com de diversos consells editorials i/o revisor de 

diferents revistes biomèdiques, tant nacionals com internacionals, com ara Vaccine, Clini-

cal Infectious Diseases, Emerging Infectious Diseases, Medicina Clínica, Gaceta Sanitaria, 

etc. També ha participat en diverses comissions tècniques d’avaluació de projectes i d’ajuts 

a la recerca: AQuAS, FIS, ANEP, FBBVA, Swiss Research Foundation, Wellcome Trust o 

Innovate Medicines Initiative, algunes de les quals ha presidit. Així mateix, col·labora en 

mitjans de comunicació —ja sigui ràdio, premsa, televisió o xarxes socials (Twitter)— com 

a divulgador de temes relatius a la salut pública i la medicina preventiva; ha col·laborat 

en la redacció i avaluació del Pla de Salut de Catalunya (2010-2014 i 2014-2018); és 

consultor expert de l’European Science Foundation (ESF); vocal de la Junta de Govern 

del Col·legi de Metges de Barcelona; acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Me-

dicina de Catalunya, i president del Consell Científic Assessor de Malalties Emergents del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre moltes altres col·laboracions 

i participacions en organismes i associacions relacionats amb la salut. 

Pel que fa a la recerca, ha participat com a investigador en més de vint projectes 

nacionals i internacionals. És autor de més de cent cinquanta comunicacions, que ha 

presentat en congressos nacionals i internacionals, ha publicat més de dos-cents treballs 

en revistes biomèdiques indexades (índex h: 26) i ha escrit més de trenta capítols de llibres, 

tant nacionals com internacionals. Va ser secretari de redacció del Tratado de medicina 

interna Ferreras-Rozman i del Tratado de medicina interna Rodés-Guardia.

La seva dilatada carrera professional i acadèmica ha estat reconeguda amb diver-

ses distincions, com el Premi a l’Excel·lència, atorgat pel Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona (2007); la Medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari (2015), atorgada per la Ge-

neralitat de Catalunya; la Medalla Big Vang de Comunicació Científica (2016), atorgada 

per l’Associació Catalana de Periodistes Científics, i la Distinció del Claustre de Doctors 

de la UB a la millor tasca de divulgació i comunicació científica (2018). 

Adaptació del text llegit per la senyora M. Teresa Estrach i Panella en el Ple del 

dia 13 de setembre de 2018 
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