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Units) per als estudiants de llengua castellana. Ha estat convidat a impartir conferències i 

cursos per la British Diabetic Association, la Societat Francesa de Diabetis, la Societat Eu-

ropea d’Endocrinologia, la Societat Europea de Diabetis, les societats italiana, mexicana, 

paraguaiana, xilena, argentina, brasilera, portuguesa, entre d’altres.

Com a reconeixement a la seva tasca, ha estat guardonat amb diferents premis 

entre els quals destaquen la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic de la 

Generalitat de Catalunya i el Premi Nacional de Recerca de la Fundació Catalana per a  

la Recerca i la Innovació de la Generalitat de Catalunya, així com el Premi August Pi 

Sunyer de l’IEC i el Premi Leandre Cervera de l’IEC.

Així mateix, ha participat com a consultor en l’elaboració del Diccionari de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans, ha col·laborat a La Vanguardia, El Temps, El País, Serra d’Or, 

El Matador, Bienal de Portugal, Els Marges, com a escriptor i també com a científic. Ha 

estrenat set obres en teatres públics, entre els quals cal esmentar el Teatre Lliure (en dues 

ocasions) i el Teatre Romea, i ha publicat diversos escrits en prosa, tant de viatges com 

biografies. Ha rebut, pel seu vessant literari, el Premi Fundació Enciclopèdia Catalana, el 

Premi de la Crítica Serra d’Or i el Premi Joan Santamaria de Teatre. Ha estat guardonat 

com a fill il·lustre per la ciutat de Reus. 

Text llegit per Joan Josep Guinovart i Cirera en el Ple del dia 17 de desembre  

de 2012

Jordi Salas-Salvadó

J  ordi Salas-Salvadó es llicencià en medi-

cina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1982) i es doctorà en medicina 

i cirurgia per la mateixa Universitat, el 1985. El mateix any assolí el certificat d’estudis 

superiors en nutrició humana i dietètica a la Universitat de Nancy I. També obtingué el 
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diploma de nutrició i sanitat pública (Institut Scientifique et Technique de l’Alimentation, 

1987) i el diploma d’estudis aprofundits: biologia i tecnologia de la nutrició artificial 

(Universitat de París V, 1988).

Actualment, és catedràtic de nutrició i bromatologia a la Universitat Rovira i Vir-

gili (URV); director de la Unitat de Nutrició Humana de la Facultat de Medicina de Reus 

(URV); cap clínic de Nutrició (Unitat de Nutrició Clínica) del Servei de Medicina Interna 

de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus; director del Grup de Recerca de la URV: 

Nutrició, Alimentació, Creixement i Salut Mental (NUTRCRSM); membre del Comitè 

Científic de l’Agencia Española de Seguridad Alimentaria; director del Centre Català de 

la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC), i president de la Federación Es-

pañola de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética.

Ha estat investigador principal de dotze projectes de recerca competitius i investi-

gador col·laborador en altres projectes finançats per organismes públics (DGICYT, FIS, 

PROFIT, CICYT i ESPEN); també, investigador principal i responsable de dinou projectes 

en col·laboració amb la indústria farmacèutica i alimentària. També ha participat com a 

coinvestigador en altres projectes finançats per la Comissió Europea i l’Institut d’Estudis 

de la Salut de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la participació en xarxes esta- 

bles de recerca, actualment és director del grup pertanyent al CIBERObn (CB06/03 - Fi-

siopatología de la Obesidad y Nutrición, IP: Dr. Felipe Casanueva Feijoo) de l’Instituto de 

Salud Carlos III i director del grup pertanyent a la RETIC «Alimentación saludable en  

la prevención primaria de enfermedades crónicas: la red PREDIMED» (RD06/0045, IP:  

Dr. Miguel Ángel Martínez-González) també de l’Instituto de Salud Carlos III.

Les línies de recerca en què està activament involucrat actualment són les següents:

— Inflamació, funció endotelial i síndrome metabòlica.

— Efecte de la dieta mediterrània sobre el risc cardiovascular i malalties metabò-

liques.

— Efecte dels diferents nutrients sobre el metabolisme glucídic i lipídic.

— Avaluació de l’efecte de diferents fàrmacs sobre l’obesitat i el metabolisme.

— Efectes beneficiosos per a la salut del consum regular de fruita seca.

— Adaptació del metabolisme energètic durant la renutrició, la restricció calòrica 

i l’exercici físic.

— Prevenció de la diabetis a través de la dieta.

— Efecte de la fibra i els fitosterols sobre el metabolisme del colesterol.

Jordi Salas-Salvadó ocupa càrrecs docents i de recerca des de 1984 a la Facultat 

de Medicina de Reus. La unitat que dirigeix és responsable de la càrrega docent correspo-

nent a tres assignatures de nutrició i dietètica de la llicenciatura en medicina i vuit assig-
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natures de la diplomatura en nutrició humana i dietètica de la URV. Entre el 1988 i el 

1996 fou professor del Màster en nutrició i ciències dels aliments de la Universitat de 

Barcelona, en el qual ocupà diferents càrrecs organitzatius. 

Actualment, col·labora en el Màster interuniversitari en nutrició i metabolisme 

(URV) i en el màster interuniversitari «Condicionantes genéticos, nutricionales y ambien-

tales del crecimiento y desarrollo». Ha participat, també, com a docent en altres progra-

mes de doctorat a les universitats de Barcelona, Màlaga, Saragossa, València i Vallado-

lid. Ha estat director d’onze tesis doctorals que van obtenir la màxima qualificació. Té 

reconeguts tres trams de recerca pel Ministeri d’Educació i Ciència i tres trams de do-

cència.

Ha publicat més de dos-cents articles originals en revistes nacionals i internacionals, 

així com en nombroses revisions i editorials. Ha editat cinc llibres i ha participat com a 

coautor en la redacció de cinquanta-dos llibres. Ha presentat prop de dues-centes comu-

nicacions i ha participat com a ponent en diferents congressos o simposis nacionals i in-

ternacionals. Ha exercit, també, com a membre del comitè organitzador o científic de 

diferents congressos d’àmbit estatal, entre els quals destaca la presidència del Comitè 

Científic del XIII Congrés de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

(SENPE) (Barcelona, 1996) i la presidència del II Congrés de la Federación Española de 

Sociedades de Alimentación, Nutrición y Dietética (FESNAD), celebrat a Barcelona el mes 

de març de 2010. Ha rebut diferents premis nacionals a la recerca; en destaquen: el Premi 

Joves Excel·lents de Catalunya (1984) en la categoria d’innovació mèdica, el Premi Josep 

Trueta Raspall de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya (1987 i 2011), el Premi 

Fundació Agrupació Mútua a la recerca en el camp de la tercera edat (1996), el Premi Da-

none a la trajectòria científica (1997) i el Premi Sagessa (1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2008 i 2009) a la recerca bàsica i/o clínica i el Premi Fundación SEEEN a la recer-

ca en factors de risc cardiovascular (2011). 

Pertany a diferents societats científiques nacionals i internacionals, és membre del 

comitè editorial de cinc revistes de nutrició espanyoles i de dues d’estrangeres i és revisor 

de diferents revistes d’àmbit internacional en el camp de la nutrició. 

Cal destacar que el mes d’octubre de 2009 esdevingué director del CCNIEC, cen-

tre format pels vint-i-sis grups de recerca més importants i significatius en el camp de la 

nutrició i l’alimentació dels Països Catalans, que té per objectiu fonamental contribuir a 

l’avenç de la recerca bàsica i aplicada en nutrició i millorar la qualitat de la informació i 

de la formació nutricional de la societat.

Text llegit per Màrius Foz i Sala en el Ple del dia 17 de desembre de 2012
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