Investigadors del Centre de Regulació Genòmica i la UPF creen una nova empresa de diag...

http://www.europapress.es/catala/noticia-investigadors-centre-regulacio-genomica-upf-cree...

Usuario

Viernes, 27 de junio 2008

En esta sección
Buscar...

NACIONAL

INTERNACIONAL

OTR PRESS

TV

SALUD

ECONOMÍA
CIENCIA

MOTOR

DEPORTES
COMUNICADOS

epsocial
Fotos

TECNOLOGÍA
Vídeos

CULTURA

Cotizaciones

GENTE
Sorteos

INNOVA
Tiempo

Tráfico

LENGUAS
Cartelera

Català
En Castellano:

Cataluña | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Baleares

Investigadors del Centre de Regulació Genòmica i la UPF
creen una nova empresa de diagnòstic genètic

BARCELONA, 25 de juny (EUROPA PRESS)

El Centre de Regulació Genòmica (CRG), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona i els emprenedors Lluís Armengol,
Xavier Estivill, del CRG, i Lluís Pérez Jurado, de la UPF, han signat avui un pacte de socis per iniciar els tràmits de creació d'una
empresa de diagnòstic genètic.
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Quantitative Genomic Medicine Laboratories és una empresa de base tecnològica sorgida a partir de l'activitat científica
desenvolupada pels seus promotors al CRG i a la UPF. L'empresa té com a objectiu l'aplicació dels últims avenços en genòmica a
productes clínics per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
Després de la firma del conveni, el rector de la UPF, Joan Josep Moreso, ha manifestat l'interès de la universitat per "aportar a la
societat del coneixement" que surt d'ella i de centres d'investigació com el CRG "mitjançant la transferència de tecnologia".
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Aquesta Agència de Premsa en Català té ajuda econòmica de la Generalitat de Catalunya

MÁS NOTICIAS
16:36 Rosell es presentarà a les eleccions i acusa la directiva d'ocultar "un deute semblant"
al de Gaspart
BARCELONA, 27 de juny (EUROPA PRESS) L'exvicepresident esportiu del FC Barcelona, Sandro Rosell, ha confirmat avui que
es presentarà a les properes eleccions del Barça, ja sigui aquest any, en cas que prosperi la moció de censura, o al 2010, perquè
considera que el club atravessa "una crisi institucional" i fa dos anys que viu en un clima "de desgovern absolut", i ha acusat la junta de
Joan Laporta d'ocultar "un deute semblant i tan gran" al de l'època de Joan Gaspart.

16:29 Cornellà obre vuit espais públics per a la pràctica esportiva durant les tardes d'estiu
CORNELLLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA) 27 de juny (EUROPA PRESS) L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat obrirà fins al
14 de setembre vuit escoles i places de la ciutat en què nens i joves podran practicar esport amb l'ajuda de monitors. Segons fonts
municipals, la iniciativa pretén donar a la joventut l'oportunitat de practicar esport sota la supervisió de monitors especialitzats.

16:23 La final entre Espanya i Alemanya podrà veure's en una pantalla gegant en una plaça
de Santiago de Compostel·la
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA, 27 de juny (EUROPA PRESS) L'Ajuntament de Santiago de Compostel·la col·locarà una
pantalla gegant a la plaça Roxa de la capital gallega per a tots els aficionats que vulguin presenciar la final de l'Eurocopa entre Espanya
i Alemanya diumenge a partir de les 20.45 hores.

16:17 Nadal: "El millor encara ha de venir, als alemanys els guanyarem segur"
MADRID, 27 de juny (EUROPA PRESS) El tenista espanyol Rafa Nadal ha assegurat haver viscut amb gran intensitat la
classificació de la selecció espanyola de futbol per a la final de l'Eurocopa i confia que els de Luis Aragonés aconsegueixin el títol el
proper diumenge d'Alemanya a Viena.
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Espanya es compromet a enfortir el sistema sanitari,
després de subscriure avui la Carta de Tallinn
L'Ajuntament de Lleida clausura un bar per venda de
drogues
Montilla demana davant del Parlament comparèixer el
16 de juliol per informar de la crisi
El tren bala Pequín-Tianjin, el més ràpid del món, estarà
llest pels Jocs
El dèficit comercial de Catalunya supera els 9.700
milions durant el primer quadrimestre, un 7,89% més
L'oposició reclama al bipartit municipal de Barcelona
que compleixi els acords que pren el plenari
ICV rebutja "frontalment" l'acord de la MAT i emplaça el
PSC i ERC a buscar el traçat "menys agressiu"
Metrovacesa construirà els quatre primers edificis de la
City Metropolitana de l'Hospitalet
Malaysia Airlines augmenta el seu recàrrec per
combustible per a rutes internacionals
Condemnat a més d'un any de presó per gravar la seva
sogra al bany de casa seva de Corbera de Llobregat
Zapatero augura una victòria d'Espanya per 3-1 i
destaca la "gran humilitat" dels jugadors
De la Vega felicita Espanya: "Estem molt orgullosos
dels nostres jugadors"
Consulta.- CDC mostra comprensió per l'estratègia
d'Ibarretxe i defensa la legitimitat de tots els vots
El PP de Barcelona demana a l'Ajuntament que instal·li
pantalles gegants al carrer per seguir la final
Espanya-Alemanya
La pujada de tipus d'interès col·loca sota pressió les
titulitzacions hipotecàries espanyoles, segons S&P
ICV descarta participar en un govern amb CiU després
del plantejament de Puigcercós
Successos.- Crema un vaixell particular al Port Vell de
Barcelona que estava sent reparat fora de l'aigua
L'Institut Obert de Catalunya doblarà els estudiants
matriculats a Formació Professional
JpD al País Basc creu que la consulta podria ser
declarada "inconstitucional" perquè és competència
estatal
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