
RAMÓN SEGURA I FONT VELLA, PREMIATS PEL CENTRE CATALÀ DE LA NUTRICIÓ DE L’INSTITUT 
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Reus, 17/11/2011  
 

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC) ha lliurat aquest vespre el 

Premi Ramon Turró a una trajectòria d’excel·lència en el camp de la nutrició al Professor Ramon 

Segura, i el Premi CCNIEC 2011 a la millor iniciativa de la indústria alimentària a Font Vella. L’acte 

s’ha celebrat a les set de la tarda a l’Aula Magna “Francesc Cailà i Mestre” de la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de Reus, Universitat Rovira i Virgili. 

 

L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas, director del CCNIEC. Han presidit l’acte el Sr. 

Carles Pellicer Punyed, Alcalde de la Ciutat de Reus, el Sr. Joandomènec Ros Aragonès, Vicepresident 

de l’Institut d’Estudis Catalans, la Sra. Montserrat Giralt Batista, Degana de la Facultat de Medicina i 

Ciències de la Salut de la URV, el Sr. Lluís Salleras Sanmartí, President del Consell d’Administració de 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya i el Sr. Domènec Vila Navarra, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 

Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

El CCNIEC és format per la majoria grups de recerca reconeguts dedicats a l’alimentació, la nutrició i el 

metabolisme dels Països Catalans. Creat el 1999, té per objectiu fonamental contribuir a l’avenç de la 

recerca bàsica i aplicada en nutrició i a millorar la qualitat de la informació i la formació nutricional de 

la societat. (més informació a http://www.ccniec.cat). 

 

  

 

Els guardonats 

 

El CCNIEC ha atorgat el premi Ramon Turró a la trajectòria en Nutrició al Professor Ramon Segura, 

Catedràtic Emèrit de la Universitat de Barcelona. Es premia la seva trajectòria científica nacional i 

internacional en relació a la recerca en nutrició. El Professor Segura especialment ha contribuït en més 

de 150 articles científics en relació a l'estudi del metabolisme lipídic i la seva repercussió en la malaltia 

coronària, així com la importància que té l’alimentació en l'exercici físic i l'esport. El CCNIEC ha valorat 

també la seva notable activitat docent realitzada a la Universitat de Huston (Texas), la Universitat 

Autònoma de Barcelona i darrerament, a la Universitat de Barcelona. 

 

El CCNIEC ha reconegut la tasca Font Vella per apostar decididament per la promoció de la salut lligada 

a la hidratació i als estils de vida saludable, impulsant estudis observacionals sobre obesitat infantil i 

comportaments nutricionals i hidratació, campanyes de prevenció de la obesitat infantil mitjançant 

l’esponsorització del projecte POIBA (Projecte de disseny i avaluació d’una intervenció de prevenció de 

l’obesitat infantil a Barcelona) dut a terme amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona i per la seva 

iniciativa d’implantar al 2011 la “Campanya d’Hidratació” a 350 Centres d’Atenció Primària de 

Catalunya amb col·laboració amb el Servei d’Educació Sanitària i Programes de Salut de la Direcció 

General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

  

 


