
Homenatge a la memòria de

Ramon Segura Cardona
A tall d’homentatge des de l’ACCA volem recordar la seva fi gura professional 

El passat 12 de juliol va traspassar Ramon Segura Cardona, una fi gura molt coneguda i estimada per 
molts dels socis de l’ACCA, de la qual va ser membre fundador i membre de la junta directiva. 

El Dr. Ramon Segura Cardona va ser un emèrit catedràtic de Fisiologia humana i Nutrició de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona. També va ser professor de l’Escola Professional de Medi-
cina de l’Educació Física i de l’Esport i codirector del Màster en Medicina subaquàtica i hiperbàrica, 
a la Universitat de Barcelona. Va treballar com a assistant professor al Baylor College of Medicine, 
Houston, i com a col·laborador en biomedicina al Johnson Space Center, NASA. Des de 2008 va ser 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

El Dr. Segura va publicar llibres i treballs científi cs, i va col·laborar en revistes d’àmbit internacional, 
fent divulgació científi ca sobre els temes del qual era expert: metabolisme dels lípids, la nutrició, la 
fi siologia de l’exercici físic i l’esport. 

Professor en multitud de cursos, director de tesis doctorals, ponent en conferències nacionals i inter-
nacionals, es va guanyar el respecte i l’admiració d’estudiants i col·legues de professió. Va contribuir a 
millorar la qualitat i professionalitat del sector i va ser sempre un apassionat de la docència. 

Ramon Segura va ser membre de l’Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació, de la qual va ser cofundador i vicepresident entre 1981 i 
1983, i membre de la junta directiva durant el període de 2008 a 2012, 
moment del qual qui el conegueren tenen un gran record. 

Va ser president de la Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició (1981-83) 
i vicepresident de la Societat Espanyola d’Endocrinologia (1981-83).  
També fou membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 
i Balears, del Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona, de la Societat 
Espanyola de Bioquímica, de la Societat Catalana de Biologia, de 
l’American Oil Chemists’ Society de la New York Academy of 
Sciences, de la International Society for the Study of Fat and 
Lipids i membre del Comitè Editorial de diverses revistes 
científi ques. Investigador sobre fi siologia aplicada a la salut i 
la realització esportiva, va dur el seguiment funcional i nu-
tricional de nombrosos esportistes, inclosos els jugadors del 
primer equip del FC Barcelona durant diverses temporades.

El Dr. Segura va rebre nombrosos i merescuts premis i 
distincions al llarg de la seva carrera. Una persona admirada, 
respectada i estimada per amics, familiars i col·legues. 
El tindrem sempre en el nostre record.
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