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El Prof. Ramon Gomis es va llicenciar a la Facultat de Medicina de la Universitat de 
Barcelona (UB) i va obtenir el grau de doctor per la mateixa universitat l’any 1982. 
Després de realitzar una estada de formació postdoctoral a la Universitat Lliure de 
Brussel·les, ha desenvolupat la seva carrera professional, tant assistencial com 
investigadora i docent, a l’Hospital Clínic de Barcelona, a on, al llarg de més de 35 anys, 
ha exercit de: Metge Adjunt, Metge Consultor, Consultor Senior, Cap de la Secció de 
Diabetis, Cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició i Director de Recerca. Ha dirigit la 
Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. En la actualitat, és Director del Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 
 
Ha publicat més de 300 articles originals en revistes científiques de prestigi 
internacional, majoritàriament en el primer quartil, així com nombrosos capítols de llibre. 
Des del 1988, i com a Investigador Principal, ha aconseguit finançament competitiu per a 
projectes de recerca de forma continuada, concedit per vàries agències públiques 
estatals i programes de la Unió Europea, així com empreses privades que col·laboren en 
el desenvolupament d’avanços farmacològics i tecnològics. És autor de 4 patents.  
 
Ha ocupat càrrecs tals com President de la Sociedad Española de Diabetes, membre del 
Council de la European Association for the Study of Diabetes (EASD), Director Científic 
del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (CIBERDEM), membre de la Academia Europea, membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans i President del Comitè Organitzador Local del 49th EASD Annual 
Meeting en el 2013. També ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi (2013) de la 
Generalitat de Catalunya, la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic (2003) 
i el XVI Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (2005). 
 
Tanmateix, Ramon Gomis ha publicat i ha estrenat diverses obres de teatre i ha publicat 
diversos llibres de prosa, alguns d'ells ambientats a Reus i al seu entorn. Actualment és 
President del Patronat del Teatre Lliure de Barcelona, i del Consell Assessor del Teatre 
Bartrina de Reus. 
 
 
 


