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Xavier IGLESIAS i GUIU

Acadèmic numerari

Les arrels familiars del Dr. Segura venien d´un 

ambient rural, del poble dels Hostalets a la comar-

Estudià el batxillerat als Maristes de Lleida i la 

carrera de medicina a la Universitat de Barcelona 

al carrer de Casanova, Hospital Clínic.

-

ciàrem la carrera que aleshores tenia set anys de 

denominat curs comú que es feia al recinte de la 

Universitat, a la plaça del mateix nom. Aquest curs 

era considerat el primer curs de la carrera. Curio-

sament, la nostra promoció, ja va fer set anys de 

batxillerat que acabà amb el temut examen d´Estat 

Vam anar a parar al Col·legi Major St. Jordi, ales-

residència totalment nova de la Universitat de Bar-

celona. En Ramon era una bellíssima persona; fa 

ben poc em recordava l´Acadèmic Dr. Bayés que 

s´hostatjava amb nosaltres, que entre companys 

es deia: “ amb en Segura, vida pura “. Va tenir un 

expedient brillant i sempre va ser molt respectat 

pels companys, essent delegat de curs i per prime-

ra vegada en ple franquisme, va ser elegit delegat 

de Facultat que comportava la seva presència a les 

juntes de Facultat. Aquesta elecció fou molt mal 

-

pre elegit a dit.

Entrà a la càtedra de Fisiologia on va començar 

a assimilar la docència i la recerca i ben aviat, des-

prés d´acabar la carrera, va ser enviat com a en-

carregat de la càtedra de Fisiologia de la Facultat  

 

 

 

de Medicina de la Universitat de Cádiz que havia 

quedat vacant feia poc.

Allí va combinar dos tasques: l´ensenyament de 

la Fisiologia als estudiants de primer curs i les pràc-

Frontera d´una durada de quatre mesos atés que 

ell havia entrat a la MAU (Milicia Aérea Universi-

taria) havent fet prèviament els mesos de campa-

ment a Villafria, Burgos.

A Cádiz, s´integrà plenament dins de l´ambient 

universitari de tal manera que l´Acadèmic Dr. Rey-

Stole que estudiava en aquella Facultat, em deia 

que recordava una actuació del Dr. Segura en una 

representació del Tenorio que havien muntat els 

estudiants.

-

es traslladà a Houston (Texas) al Baylor College of 

Medicine on es formà en el laboratori d´un altre 

lleidatà, el Dr. Joan Oró que treballava també per la 

NASA. A Houston vaig tenir la sort d´hostatjar-me 

-

Ginecològica al M.D. Anderson hospital d´aquella 

ciutat.

Tornà a Barcelona on va entrar a l´òrbita de la 

Universitat Autònoma de Barcelona com a Cate-

on impulsà l´àrea de recerca. Més tard es traslla-

dà a la Universitat de Barcelona on desenvolupà la 

seva tasca al campus de Bellvitge creant un altre 

-

-

ment a preparar el cos de persones que han de fer 

Sessió necrològica. In memoriam
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que necessiten una important dotació d´hidrats de 

carboni.

Això també el portà a col·laborar amb el F.C. Bar-

celona dels temps de l´entrenador Josep Guardiola 

on assessorava al club en temes de nutrició. Segu-

rament perquè el Barça, en aquells temps ho gua-

nyava tot, se l´acusà de dopatge per part d´algun 

mitjà de comunicació i que el portà davant d´un 

tribunal de l´esport amb seu a Itàlia on es va com-

provar que els productes que el Dr. Segura recoma-

reconeguts internacionalment.

  Va estar sempre preocupat pels temes socials 

de la ciutadania i pels del nostre país. Va lluitar pel 

Llumà entre d´altres.

  Entrà com a membre numerari d´aquesta Aca-

dèmia l´any 2008 i era un dels que poques vegades 

fallava a les sessions.

tan sols a l´altre cantó del camí “.

  Benvolgut amic, descansa en pau.

Xavier Iglesias i Guiu

Dr. Ramon Segura i Cardona    

     


