La Universitat de Barcelona i DANONE promouen conjuntament l’estudi i la
divulgació científica sobre alimentació i salut

La Càtedra UB-DANONE lliura el seu premi als millors
treballs de fi de grau


Aquests guardons distingeixen el millor treball de fi de grau de Nutrició
Humana i Dietètica i el de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UB del
curs 2014-2015

Barcelona, 8 d’abril del 2016. Aquest dijous 7 d’abril ha tingut lloc a l’Aula Magna de
l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona el lliurament de la primera edició del
Premi Càtedra UB-DANONE, que guardona els millors treballs de fi de grau de
Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UB del curs
2014-2015. Aquest premi és impulsat per la UB i l’empresa DANONE per
desenvolupar activitats de formació i de promoció sobre alimentació i salut en el
marc de la Càt edra UB-DANONE.
Els treballs premiats han estat “Microbiota intestinal, Diabetis Mellitus i nutrició”,
presentat per l’alumna Noemí García sota la tutoria de la professora M. Mercedes
Berlanga; i “Estudi de Polímers d’Impressió Molecular (MIPs) en l’anàlisi
d’antibiòtics en matrius alimentàries” de l’alumna Arena Lascorz realitzat sota la
tutoria de les professores Cristina Minguillón i Dolors Barrón. Els premis tenen una
dotació de 1.500€ per a l’alumne autor del treball, i 500 € per al professor tutor.
L’acte de lliurament, presidit per la Dra. Lourdes Cirlot, vicerectora de Relacions
Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona, han participat el director general
d’Alimentació, Qualitat i Indústria Alimentària de la Generalitat de Catalunya, Sr.
Antonio Díaz; el director general de DANONE Iberia i president de DANONE S.A., Sr.
Jerôme Boesch; el director del Campus de l’Alimentació de Torribera, Dr. Màrius
Rubiralta; i la directora de la Càtedra UB-DANONE i cat edràtica de Nutrició i
Bromatologia, Dra. M. Carmen Vidal.
L’ edició dels premis de la Càtedra UB-DANONE representa un bon exemple de
col· laboració entre empresa i universitat per a fomentar activitats de formació i
incentivar la investigació, han destacat els ponents. Les càtedres universitat
empresa són necessàries per impulsar la investigació en sectors estrat ègics, com
en aquest cas l’ agroaliment ari que a Catalunya suposa un dels clústers més
importants a nivell europeu.
Després de l’ entrega dels guardons, el Dr. Abel Mariné, catedràtic emèrit del
Depart ament de Nut rició i Bromatologia de la UB, va impartir una conferència
sobre la història del iogurt en la que ha recordat que el iogurt és un aliment que
forma part de l’ alimentació de l’ ésser humà des de fa mil· lennis i que la seva
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història, t é un fort vincle amb la ciutat de Barcelona, on es va produir el primer
iogurt Danone del món i on avui la companyia t é un dels seus centres
d' investigació més importants a nivell mundial.
Càtedra UB-DANONE
La Càtedra UB-DANONE, ubicada al Campus de l’Alimentació de Torribera, és fruit de
la col·laboració universitat -empresa per promoure, difondre i divulgar el
coneixement sobre el iogurt i les llets fermentades en l’ àmbit de l’ aliment ació, la
nutrició i la salut amb l’ objectiu de f er arribar aquest coneixement a la societat a
través de mecanismes d’ informació adequats per promoure la salut. La Càtedra
UB-DANONE es regeix pel compromís d’ of erir una inf ormació objectiva i científica
tant en el vessant docent i divulgatiu com en el de recerca multidisciplinària i
transferència de coneixement i tecnologia.
Sobre la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, uns 66.000, i a
oferta formativa. Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca
universitari d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència
assolida en aquest terreny.
La Universitat de Barcelona és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals. A més,
és l’única universitat de l’Estat espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors universitats del món a l’Academic
Ranking of World Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. Als QS World University Rankings 2014-2015,
també és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del món. A més, és l’única universitat de l’Estat que forma part
de l’elit de les 200 millors universitats del món en 27 de les 30 àrees del coneixement, segons els QS World University Rankings
2015 by Subject.
Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats de
Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat escollida per liderar, a l’Estat, la nova comunitat de coneixement i
innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona disposa de 301 grups de
recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un impacte de 1.400 milions d’euros en
el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total català—, i un impacte directe en 21.870 llocs de
treball (dades de 2014

Sobre Danone
DANONE és líder mundial en productes làctics, aigües embotellades i altres destinats a l’alimentació infantil i clínica amb més de
900 milions de consumidors al món. Des dels seus inicis el 1991 a Barcelona, el grup DANONE té avui presència a 140 països. A
Espanya té plantes de producció a Madrid, Barcelona, Astúries i València, que proveeixen diàriament a 40.000 comerços i més
d’11 milions de llars. www.alimentasonrisas.es | www.prensadanone.es
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