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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
Redacció

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), amb seu
a Reus, podrà desenvolupar 8
projectes de recerca, segons la
resolució provisional del Fons
d’Investigació Sanitària de l’Institut de Salut Carlos III, el centre
encarregat de coordinar la investigació sanitària pública a Espanya. 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’Institut 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 provisional, rebran inançament
les investigacions de l’Hospital
Sant Joan de Reus «Inlamació i
metabolisme energètic en l’obesitat: marcadors biològics, dianes 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-

S’aproven investigacions
de l’Hospital Sant Joan,
el Pere Mata i el Joan
XXIII
gena i diabetis, de Lluís Masana
i Josefa Girona. El centre de recerca 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 realitzaran a l’Hospital Joan XXIII
de Tarragona. El doctor Ricardo Closa podrà desenvolupar el
projecte sobre l’eicàcia clínica i
metabòlica de l’abordatge motivacional coordinat entre atenció
primària i especialitzada per al
tractament de l’obesitat infantil.

El doctor F.X. Avilés-Juradó
podrà aprofundir en l’impacte clínic del metabolisme de la
glucosa al càncer de cap i coll,
mentre que les doctores Carolina
Serena i Mònica Millán desenvoluparan 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 alteracions metabòliques associades.
L’investigador Alejandro Rodríguez, 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’Investigació 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 SAGESSA, el Grup Pere Mata i la URV.

Una investigació
sobre el suc de
taronja, a Reus
El Camp de Tarragona i Reus
en concret estan liderant
investigacions d’abast nacional i internacional. Més
enllà dels projectes que es
inançaran al marc de l’Institut Pere Virgili, el Centre
Tecnològic de Nutrició i
Salut (CTNS-TECNIO) ha
guanyat el concurs per desenvolupar un projecte internacional sobre els efectes 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 Citrus dels Estats Units, dotarà la institució de 500.000
dòlars per portar a terme
l’anàlisi, que precisarà de
252 voluntaris que hauran
d’ingerir suc de taronja durant 12 setmanes per analitzar els efectes.

FORMACIÓ

L’acció, de 30 hores, es realitza en col·laboració amb Serveis Funeraris
Mas Carandell en col·laboració
amb els Serveis funeraris de
Reus i Baix Camp posen en
marxa el curs de Tanatoestètica, 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

Els guardons
Redacció

Comença el comp
als Premis Reus E
amb la publicació
lluns, 20 de juliol,
del concurs que pr
millors projectes
d’empresa a la de
Tarragona. A més
ros en premis, les p
optin a guanyar el
den realitzar a la
gratuït per elabora
presa i rebre as
personalitzat. A m
projectes guanya
iniciar l’activitat a
cions durant els pr
a diversos vivers d
La convocatòr
a persones físiqu
ques que iniciïn o
la seva activitat
aquest any 2015 a
ció de Tarragona
econòmica serà de
per al primer prem
ros per al segon i
per al tercer. «Aqu
econòmica es co
SOLIDARITAT

Mas Carandell oferirà un curs de
Tanatoestètica al setembre
Redacció

Convoq
Reus Es
millors

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

sortida a una necessitat formativa 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 titulacions: Graduat en ESO, Graduat
escolar (EGB), títol d’Auxiliar de
Formació Professional, o bé, tenir un Certiicat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. També
es podrà fer una prova de nivell.
Els interessats poden formalitzar la matrícula a Mas Carandell
que, pel que fa a les empreses,
gestiona la boniicació d’aquest
curs a través del crèdit de formació sense cap cost econòmic per
a l’organització.
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polar per l’altra, per així poder-

Joves a
habitat
sense r
La Fundació
Redacció

Un total de 24 j
15 i 17 anys partic
d’agost en el cam
«Coopera amb R
nitzat per la Fund
Josep Carol. Els
ajuden a millorar
ons d’habitatge de
que, segons Serve
l’Ajuntament de R
necessiten. D’aque

