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El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catala
Ramon Turró a una trajectòria d’excel·lència en el camp de la
membre de l’IEC, i el Premi CCNIEC 2010 a la millor iniciativa
Casademont. L’acte s’ha celebrat a dos quarts d’una a la Sala
47, de Barcelona).
L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas, director
l’IEC, ha pronunciat la conferència «Ramon Turró i la recerca
Plasència, director general de Salut Pública del Departament
de Catalunya, i Joan Gené, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroali
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.
El CCNIEC és format per tots els grups de recerca reconeguts dedicats a l’alimentació, l
Catalans. Creat el 1999, té per objectiu fonamental contribuir a l’avenç de la recerca b
qualitat de la informació i la formació nutricional de la societat.
Els guardonats
Màrius Foz (Barcelona, 1929), és catedràtic de Medicina i professor emèrit de la Univers
del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalo
investigadora en el camp de la medicina interna, especialment l’endocrinologia. Entre e
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia
rebre la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic, de la Generalitat de Ca
Ciències Biològiques de l’IEC (1989-1992), secció que posteriorment, entre els anys 2000
cents articles i editor, autor o coautor de diversos llibres.
El CCNIEC ha reconegut la tasca d’Indústries Casademont d’apost
projectes relacionats amb els hàbits alimentaris saludables, l’ac
alimentària per mitjà de l’activitat de la Fundació Jaume Casade
que ofereix per a finançar projectes innovadors i finalistes en aq
els hàbits alimentaris saludables mitjançant la promoció de bequ
Casademont.
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