
Manuel BASELGA MONTE (1931-2009) 

Premi Àngel de la Salut Laboral 1975 

Estudia medicina a la Universitat de Barcelona i, des de bon           
començament, sent una clara vocació per la medicina del treball. El           
1957 és premiat per una comunicació al Congrés Nacional de          
Medicina del Treball celebrat a Madrid i assisteix al XII Congrés de            
la International Comission of Occupational Health a Hèlsinki, on         
presenta una comunicació amb el títol “Lesions pulmonars per pols          
en les pneumopaties”. 
 
El 1965 publica el seu primer treball científic a Medicina del Lavoro,            
però la seva aportació més important, encara útil per a tots aquells            
que s’interessen per les malalties professionals en general i         
respiratòries en particular, va ser “Asbestosis in a Barcelona         
fibrocement factory” a la revista nord-americana Environmental       
Research (1980). 
 
Va ser metge inspector de l'Organització dels Serveis Mèdics         
d'Empresa (OSME) de l'Institut Nacional de Previsió, participant        
activament en la campanya nacional d'eradicació de la tuberculosi i          
director adjunt l'Institut Territorial de Barcelona del Servei Social         
d’Higiene i Seguretat en el Treball, participant en el disseny i           
desenvolupament del Centre Nacional de Condicions de Treball a         
Barcelona de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.           
Exercí com a director de Medicina Preventiva i Malalties         
Professionals a la mútua ASEPEYO, i com a assessor de salut           

laboral de la Direcció General de Salut Pública i l'Institut d'Estudis de la Salut, ambdues depenents del Departament de                   
Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Manuel Baselga va ser un dels artífexs de la revista Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, la qual ajuda a crear                     
i consolidar i un dels fundadors de la Societat Catalana de Seguretat de Medicina del Treball. Des de la direcció dels                     
cursos de metges i infermeres d'empresa a l’IES i amb la seva col·laboració amb la Unitat Docent de Medicina del                    
Treball i el Màster de Salut Laboral de la Universitat Pompeu Fabra, va ser mestre de generacions de metges i                    
infermeres del treball, toxicòlegs o higienistes industrials, activitat docent que va mantenir fins a finals de la seva vida.  
 

 


