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Redacció

L’Institut d’Investigació Sanità-
ria Pere Virgili (IISPV), amb seu 
a Reus, podrà desenvolupar 8 
projectes de recerca, segons la 
resolució provisional del Fons 
d’Investigació Sanitària de l’Ins-
titut de Salut Carlos III, el centre 
encarregat de coordinar la inves-
tigació sanitària pública a Espa-
nya. Així, de les 20 sol·licituds de 
projectes de recerca presentades 
inal al moment, n’han concedit 
el 40% dels projectes. 

A més, segons informa l’Insti-
tut Pere Virgili, l’Institut Carlos 
III també inançarà 1 ajut per a 
la intensiicació, 1 ajut per a la 
mobilitat investigadora i 1 ajut 
CIBER –Centres d’Investigació 
Biomèdica en Xarxa– de l’IISPV, 
per incorporar nous grups a 
aquest consorci.  

Així, segons la resolució pro-
visional, rebran inançament 
les investigacions de l’Hospital 
Sant Joan de Reus «Inlamació i 
metabolisme energètic en l’obe-
sitat: marcadors biològics, dia-
nes terapèutiques i vincle entre 
esteatosis hepàtica i arterioscle-

rosi», de Jorge Joven; «Ampliació 
i implantació d’una aplicació de 
suport clínic per al cribatge de 
retinopatia diabètica», de Pere 
Romero; i un projecte sobre la 
connexió clínica i patogènica 
entre obesitat, dislipemia aterò-

gena i diabetis, de Lluís Masana 
i Josefa Girona. El centre de re-
cerca també ha aconseguit crèdit 
per inançar un projecte amb 
pacients amb trastorn bipolar, de 
la doctora de l’Institut Pere Mata 
Elisabet Vilella. 

La resta de projectes que han 
aconseguit inançament es rea-
litzaran a l’Hospital Joan XXIII 
de Tarragona. El doctor Ricar-
do Closa podrà desenvolupar el 
projecte sobre l’eicàcia clínica i 
metabòlica de l’abordatge moti-
vacional coordinat entre atenció 
primària i especialitzada per al 
tractament de l’obesitat infantil. 

El doctor F.X. Avilés-Juradó 
podrà aprofundir en l’impac-
te clínic del metabolisme de la 
glucosa al càncer de cap i coll, 
mentre que les doctores Carolina 
Serena i Mònica Millán desenvo-
luparan les vases moleculars dels 
diferents perils inlamatoris en 
obessos i malalts de Crohn. Per 
últim, les doctores Ana Megía i 
Mònica Ballesteros aprofundiran 
en la diabetis gestacional. 

Per la seva banda, el contracte 
per la intensiicació de l’activitat 
investigadora se li ha concedit al 
doctor Joan Vendrell, del Grup 
de recerca en diabetis i altera-
cions metabòliques associades. 
L’investigador Alejandro Rodrí-
guez, del Grup de recerca Sepsis, 
Inlamació i Seguretat (SIS) del 
Joan XXIII de Tarragona, podrà 
desenvolupar un programa de 
mobilitat a Texas. 

La Fundació Institut d’In-
vestigació Sanitària Pere Virgili 
(IISPV) gestiona l’activitat de 
recerca sanitària i biomèdica de 
l’ICS al Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre, el Grup SAGES-
SA, el Grup Pere Mata i la URV. 
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L’Institut Pere Virgili obté crèdit per 
desenvolupar 8 projectes de recerca
L’Institut de Salut Carlos III també finançarà ajuts per a la intensificació i la mobilitat internacional
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Mas Carandell en col·laboració 
amb els Serveis funeraris de 
Reus i Baix Camp posen en 
marxa el curs de Tanatoestèti-
ca, de tècniques estètiques per 
a la presentació o exposició de 
cadàvers. L’acció, de 30 hores 
de durada, s’ha dissenyat amb 
la inalitat de professionalitzar 

aquest sector, per la qual cosa 
els continguts que s’ofereixen 
corresponen al mòdul forma-
tiu de Tanatoestètica, inclòs al 
certiicat de professionalitat 
oicial d’Operacions en serveis 
funeraris. Segons el Regidor de 
Promoció econòmica i Ocupa-
ció, Marc Arza, l’objectiu és do-
ble. Per una banda es vol donar 

sortida a una necessitat forma-
tiva detectada al territori, que 
actualment no està coberta per 
cap cicle formatiu, i per l’altra 
reconèixer els professionals del 
sector que s’hi dediquen des de 
fa anys. Arza afegeix que hi ha 
la previsió de seguir oferint la 
resta de mòduls formatius ins 
a completar aquest certiicat de 

professionalitat de nivell 2. Per 
accedir al curs, que està previst 
impartir del 8 a al 17 de setembre 
en horari de tarda, cal disposar 
d’alguna de les següents titula-
cions: Graduat en ESO, Graduat 
escolar (EGB), títol d’Auxiliar de 
Formació Professional, o bé, te-
nir un Certiicat de Professiona-
litat de nivell 1 de la mateixa fa-
mília i àrea professional. També 
es podrà fer una prova de nivell. 
Els interessats poden formalit-
zar la matrícula a Mas Carandell 
que, pel que fa a les empreses, 
gestiona la boniicació d’aquest 
curs a través del crèdit de forma-
ció sense cap cost econòmic per 
a l’organització.

Mas Carandell oferirà un curs de 
Tanatoestètica al setembre

FORMACIÓ

L’acció, de 30 hores, es realitza en col·laboració amb Serveis Funeraris
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L’Institut Pere Mata acollirà 
demà a dos quarts de dues del 
migdia la sessió d’Actualitza-
cions en l’assistència a la salut 
mental, recerca i innovació amb 
el títol «Característiques clíni-
ques en nens i adolescents ills 
de pares amb esquizofrènia i 
trastorn bipolar». Els ills de pa-

cients amb esquizofrènia i tras-
torn bipolar tenen un risc més 
elevat de patir aquests trastorns. 
El risc genètic és el factor de risc 
més robust per patir la malaltia. 
Per tant, el seguiment longitudi-
nal d’aquests nens pot ajudar a 
establir quins mecanismes neu-
robiològics i clínics estan impli-
cats en el desenvolupament de 

trastorn bipolar i esquizofrènia, 
així com la seva especiicitat si 
existís. Estudis previs de ills 
d’esquizofrènia o de ills amb 
trastorn bipolar han reportat 
taxes elevades de psicopatologia 
en comparació amb la població 
general, però cap estudi previ ha 
inclòs ills d’esquizofrènia per 
una banda i ills de trastorn bi-

polar per l’altra, per així poder-
los comparar. En aquest estudi, 
s’han inclòs 90 ills de trastorn 
bipolar, 41 ills d’esquizofrènia i 
107 ills de pares sense trastorn 
bipolar o esquizofrènia, tots 
compresos entre 7 i 17 anys. Es 
tracta d’un estudi longitudi-
nal amb seguiment a 2 i 4 anys. 
En aquesta sessió s’explicaran 
les característiques clíniques 
d’aquests nens i la comparació 
entre els 3 grups.

La sessió serà a càrrec de Va-
nessa Sánchez-Gistau, especia-
lista Sènior Psiquiatra de l’Hos-
pital Universitari Pere Mata. Les 
sessions són gratuïtes i obertes 
al públic en general. 

El Pere Mata acull una nova sessió 
sobre esquizofrènia i bipolaritat
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S’explicaran els avenços en en estudi amb fills de pares amb el trastorn
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Comença el compte enrere per 
als Premis Reus Empresa 2015 
amb la publicació aquest di-
lluns, 20 de juliol, de les bases 
del concurs que premia els tres 
millors projectes de creació 
d’empresa a la demarcació de 
Tarragona. A més de 6.000 eu-
ros en premis, les persones que 
optin a guanyar el concurs po-
den realitzar a la URV un curs 
gratuït per elaborar el Pla d’Em-
presa i rebre assessorament 
personalitzat. A més, els tres 
projectes guanyadors poden 
iniciar l’activitat amb boniica-
cions durant els primers 5 anys 
a diversos vivers d’empreses.

La convocatòria s’adreça 
a persones físiques o jurídi-
ques que iniciïn o hagin iniciat 
la seva activitat empresarial 
aquest any 2015 a la demarca-
ció de Tarragona. La dotació 
econòmica serà de 3.000 euros 
per al primer premi, 2.000 eu-
ros per al segon i 1.000 euros 
per al tercer. «Aquesta dotació 
econòmica es completa amb 

formació especíica, assesso-
rament personalitzat i amb les 
boniicacions i facilitats per ini-
ciar l’activitat als vivers de RE-
DESSA, de la Conca de Barberà, 
de Flix i de La Sènia, que ja col-
laboren amb nosaltres en altres 
projectes. Tot plegat fa que els 
Premis ReusEmpresa siguin 
una oportunitat per a persones 
o equips amb idees per crear la 
seva pròpia empresa, innovar 
i generar ocupació», destaca el 
regidor de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació, Marc Arza. 

En aquest sentit, el projecte 
haurà de dur-se a terme abans 
que acabi l’any. El termini per 
inscriure un projecte acaba el 
13 d’octubre. Els premis es lliu-
raran durant les Jornades Ocu-
pa’t i Emprèn, que l’Ajuntament 
de Reus, a través de REDESSA i 
l’Institut Municipal de Forma-
ció i Empresa Mas Carandell, 
organitza juntament amb la 
Cambra de Comerç, la Fundació 
URV, SECOT, Reus Tarragona 
Business Angels i Ticnova SA. 
Seran el dijous 19 de novembre.

Convoquen els premis 
Reus Esmpresa a les 
millors iniciatives
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Els guardons es lliuraran al novembre
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Un total de 24 joves d’entre 
15 i 17 anys participen ins l’1 
d’agost en el camp de treball 
«Coopera amb Reus», orga-
nitzat per la Fundació Escolta 
Josep Carol. Els participants 
ajuden a millorar les condici-
ons d’habitatge de les persones 
que, segons Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Reus, més ho 
necessiten. D’aquesta manera, 
els joves també realitzen una 
tasca de sensibilització sobre 
la realitat social. Aquest camp 
de treball forma part de l’oferta 
d’estiu de la Direcció General 
de Joventut (DGT) del Depar-
tament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Ca-
talunya.

«Coopera amb Reus» té com 
a objectius fomentar els valors 
de la solidaritat, la participació 
ciutadana i l’acció comunitària. 
Per aconseguir-ho s’incideix 
en dos àmbits de treball. D’una 
banda, la realització de tas-
ques tècniques, com ara pintar 
les parets i els sostres interiors 

dels habitatges per contribuir a 
la millora de les condicions de 
vida de les persones amb més 
diicultats socioeconòmiques. 
D’altra banda, la sensibilització 
envers les necessitats dels altres 
mitjançant la solidaritat.

A més de pintar els habitat-
ges, els joves realitzen altres 
activitats complementàries per 
conèixer millor el seu entorn, 
com excursions per diversos 
camins de la ciutat per observar 
la lora i la fauna del territori 
o la ruta del modernisme per 
adquirir coneixements sobre la 
història i la cultura de la ciutat.

La Fundació Escolta Josep 
Carol va néixer per contribu-
ir a l’enfortiment del projecte 
educatiu d’Escoltes Catalans 
mitjançant el suport a la tas-
ca associativa, la generació de 
pensament i el desenvolupa-
ment de projectes, serveis i 
recursos en l’entorn educatiu. 
Altres entitats estan desenvolu-
pant accions similars amb joves 
en altres punts de la demarca-
ció. 

Joves ajuden a millorar 
habitatges de ciutadans 
sense recursos

SOLIDARITAT

La Fundació Escolta Josep Carol, impulsora

S’aproven investigacions 
de l’Hospital Sant Joan, 
el Pere Mata i el Joan 
XXIII

Una investigació 
sobre el suc de 
taronja, a Reus

El Camp de Tarragona i Reus 
en concret estan liderant 
investigacions d’abast na-
cional i internacional.  Més 
enllà dels projectes que es 
inançaran al marc de l’Ins-
titut Pere Virgili, el Centre 
Tecnològic de Nutrició i 
Salut (CTNS-TECNIO) ha 
guanyat el concurs per de-
senvolupar un projecte in-
ternacional sobre els efec-
tes saludables que pot tenir 
el consum de suc de taronja 
100% natural en persones 
lleugerament hipertenses. 
L’impulsor de la iniciativa, 
el Florida Department of Ci-
trus dels Estats Units, dota-
rà la institució de 500.000 
dòlars per portar a terme 
l’anàlisi, que precisarà de 
252 voluntaris que hauran 
d’ingerir suc de taronja du-
rant 12 setmanes per analit-
zar els efectes. 
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