PREMI JORDI GOL I GURINA CURS 2019-2020

Maria Blanca Farrús Lucaya

És un plaer i un orgull presentar els mèrits de la Dra. Blanca Farrús com a elegida per al
Premi Jordi Gol i Gurina 2020 de L’ACMSCB, ex-aequo amb la Dra. Carmen Gomar.
És un plaer perquè conec la Dra. Farrús des de fa molts anys i hem compartit moltes
activitats, reunions i mals de cap en diverses institucions, entre elles aquesta estimada
Acadèmia.
La Dra. Farrús es va llicenciar en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i va
fer la residència en Oncologia Radioteràpica a l'Hospital Prínceps d’Espanya, a Bellvitge,
incorporant-se després com a especialista a l'Hospital Clínic, on ha desenvolupat la seva
tasca professional fins a la seva jubilació.
Com a professional de la Medicina, la Dra. Farrús té un gran prestigi que es correspon
amb el seu important nivell científic, demostrat en ser consultora sènior del seu servei i
que tingui 75 articles publicats i 10 capítols de llibre, així com en la seva participació en
molts congressos i reunions, tal com consta en el seu currículum. També ha demostrat
a bastament la seva capacitat docent en múltiples activitats formatives en màsters i
cursos de la seva especialitat.
Però el Premi Jordi Gol es quelcom més. És un premi en homenatge a un metge “de
persones” en el sentit més humanista i humanitari del concepte, amb una visió integral
de la persona sana o malalta i, a més, a un metge amb una gran vocació de servei, molt
involucrat en múltiples activitats de millora de l’assistència sanitària.
I en relació amb aquest aspecte, tots els que hem tingut l'oportunitat de conèixer i
treballar amb la Blanca Farrús sabem que compleix amb escreix aquestes condicions. El
seu tarannà i la seva personalitat han estat fonamentals per a totes les persones que
han estat tractades professionalment per ella, ja que la seva empatia i el seu acolliment
davant la freqüent greu situació que patien han estat essencials en el seu tractament o
cura, sovint sota l'aixopluc personal d'ella, un aixopluc que, de vegades, arribava fins als

moments finals. Un altre dels molts exemples seria també la seva participació en el Grup
d’Ajuda Mama i Salut (gAmis)

Lligat a aquesta qualitat hi hem d’incloure la seva participació i el seu lideratge en temes
de Bioètica, especialment com a presidenta del Comitè Ètic Assistencial de l'Hospital
Clínic, on ha demostrat una sensatesa i una capacitat davant de conflictes bioètics i
professionals molt importants, ajudant els professionals i pacients en les seves
resolucions i generant sovint interessants documents de recomanacions i propostes.
Però la seva capacitat de treball i de vocació de servei també l’ha portat a participar en
altres activitats. No puc deixar de citar, especialment, la seva dedicació com a Secretària
General de l’ACMSCB, on em van ser, personalment, d’una gran ajuda, la seva entusiasta
participació i la seva gestió en moltes de les activitats programades en aquella època.
Igualment, ha participat en juntes de societats científiques com a presidenta de la
Societat Catalanobalear d’Oncologia i com a membre de diverses societats professionals
nacionals o europees.
Finalment, i dins de la societat civil –no pot estar mai quieta–, actualment coordina una
tertúlia setmanal a l’Ateneu Barcelonès, amb conferenciants molt qualificats i on, com
sempre, hi aporta el seu estil empàtic i participatiu.
Resumint, crec ben sincerament que la Dra. Blanca Farrús és una magnífica candidata al
premi, i acabo felicitant-les amb molt d'afecte, tant a ella com a la Dra. Carmen Gomar
–una altra magnífica candidata– tot agraint a la Junta de Govern de l’Acadèmia que
m’hagin honorat amb aquesta presentació.
Rebeu totes i tots una ben forta i virtual abraçada!
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