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Investigadors del Pere 
Virgili i el Joan XXIII 
avancen en la recerca 
sobre el càncer

Els membres del Grup de re-
cerca de malalties otorino-
laringològiques de l’Institut 
d’Investigació Sanitària Pere 
Virgili (IISPV), membres del 
Servei d’Otorinolaringologia 
de l’Hospital Universitari de 
Tarragona Joan XXIII (HJ23) 
i la doctora Ximena Terra del 
Departament de Bioquímica i 
Biotecnologia de la URV han 
publicat l’article titulat Ex-
ternal validation of sTWEAK 
as a prognostic noninvasive 
biomarker for head and neck 
squamous cell carcinoma a la 
revista especialitzada Head & 
Neck Pathology. Segons el doc-
tor Avilés-Jurado, en aquests 
tumors tant agressius, saber 
quins són els pacients que 
respondran als tractaments 
amb radioteràpia i, quins es 
beneficiaran de la cirurgia, és 
fonamental per la curació i per 
a tenir les mínimes compli-
cacions i seqüeles possibles. 
Es proposa com a mesura la 
«biòpsia líquida» que busca 
els marcadors en sang per pre-
dir a quins pacients se’ls farà 
un tractament o un altre. El 
treball compta també amb la 
participació del  doctor Xavi-
er León amb el Departament 
d’Otorinolaringologia i cirur-
gia de cap i coll de l’Hospital 
de Sant Pau i la doctora Rodri-
guez-Chacón Chacón, investi-
gadora principal de la línia de 
recerca Mecanismes inflama-
toris en el context de l’obesitat 
i la resistència a  la insulina del 
Grup d’Investigació en Diabe-
tis i Malalties Metabòliques 
Associades de l’IISPV.

Redacció
Els municipis de Reus i Salou 
quedaran connectats per un 
servei de bus exprés a partir de 
l’estiu. Així ho ha confirmat el 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat a l’alcalde de Reus, 
Carles Pellicer. El Departament 
de Territori té la intenció de 
consultar els diferents ens locals 
afectats per concretar els detalls 
del nou servei exprés i valorar les 
millores que caldria introduir en 
relació amb el servei actual.

A banda d’oferir més conne-
xions diàries, la incorporació 
dels serveis a la xarxa exprés.cat 
comporta un seguit d’avantatges 
per als usuaris, com ara millores 
en la informació, comoditat i ca-
pacitat dels serveis.

El batlle reusenc va valorar 
ahir l’anunci molt positivament: 
«Amb el nou servei s’atendrà 
un espai que requeria millorar i 
adequar els serveis de transport 
col·lectiu a les noves demandes 
en una de les àrees més poblades 
i amb més fluxos de mobilitat del 
Camp». 

Els diferents serveis de bus 
que uneixen la capital del Baix 
Camp amb Salou sumen anual-
ment més de 600.000 usuaris, 
segons les estadístiques de la 
Generalitat. En aquest sentit, 
la capital de la Costa Daurada i 
Reus mantenen un important 
volum d’intercanvi de viatgers 
durant els diferents períodes de 

l’any i especialment en tempo-
rada turística alta, en què moltes 
persones residents a Salou es 
desplacen per conèixer l’oferta 
comercial i cultural de Reus. 

Desplegament progressiu
El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
està desplegant progressivament 
la xarxa de bus exprés.cat, que 
vol arribar en una quarantena de 

línies interurbanes que acumu-
len el 40% de la demanda total 
amb ocupacions mitjanes de 30 
viatgers per expedició. 

A la demarcació, ja s’han posat 
en marxa al corredor entre Tar-
ragona i Vendrell, entre Tarrago-
na i Valls, entre Tortosa i Alcanar 
i, des del passat mes de setembre, 
entre Reus i Tarragona, la línia 
que transporta més viatgers a la 
demarcació. Al Camp de Tarra-

gona, la Generalitat també con-
templa desplegar progressiva-
ment la xarxa exprés a les línies 
Tarragona-Salou-Cambrils, Tar-
ragona-Vila-seca i Reus-Salou, la 
següent que es posarà en marxa. 

Segons les dades facilitades 
pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat aquesta mateixa 
setmana, aquesta xarxa de bu-
sos d’altes prestacions va trans-
portar l’any passat 10.259.179 

viatgers, el que suposa gairebé 
doblar les xifres de 2014, quan 
el nombre d’usuaris va ser de 
5,4 milions. Aquest increment 
s’explica tant per l’augment de la 
demanda com per la posada en 
servei de noves línies. Concreta-
ment, l’any passat en van entrar 
en funcionament 8, que s’afe-
gien a les 15 que ja donen servei 
des de l’any 2012. L’increment 
mitjà de viatgers en aquests 23 
corredors l’any 2015 ha estat del 
5,3%.

Pel que fa a la nova connexió 
ràpida entre Reus i Tarragona, 
durant els primers quatre me-
sos d’entrada en funcionament 
s’han transportat 263.830 usua-
ris, que representa un increment 
del corredor del 4%.

Coincidint amb l’inici del curs 
escolar, les dues principals ciu-
tats del Camp de Tarragona van 
quedar enllaçades amb bus ràpid 
amb sortides cada 15 minuts i re-
forçant el servei en hores punta.

Concretament, la nova línia 
e4 ofereix 45 expedicions d’ana-
da i 47 de tornada, enfront dels 
23 i 25 viatges actuals que fins 
el setembre comunicaven Reus 
i Tarragona amb poques para-
des en el recorregut que opera la 
companyia Hispano Igualadina 
(Monbus). 

Des de fa uns mesos, també 
s’ha posat en marxa un bus inte-
runiversitari que uneix els dife-
rents campus de la URV. 

MOBILITAT

Reus i Salou quedaran connectats 
per un servei de bus exprés a l’estiu
L’objectiu és millorar la connexió en transport públic entre ambdós municipis, que mou cada any més de 600.000 usuaris

OLÍVIA MOLET

El bus exprés entre Tarragona i Reus es va posar en marxa el passat mes de setembre. 


