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DIARI DE TARRAGONA
DIJOUS, 28 DE DESEMBRE DE 2017

Investigació

Defunciones
TARRAGONA
Mercedes Manchobas Garín,

86 años. La ceremonia se celebrará
hoy, a las 11.00 horas, en el Tanatorio Municipal.

Andrés Jiménez Benítez,

72 años. El funeral se celebrará hoy,
a las 15.30 horas, en la iglesia de
Sant Pere i Sant Pau.

María del Carmen Basora
Canals, 83 años. El funeral se

celebrará hoy, a las 9.30 horas, en la
iglesia de Santa Clara.

Reconeixement

El bioinformàtic
Roderic Guigó,
Premi Nacional
de Recerca 2017

REUS
Diego Caparrós Torrente,

88 años. La ceremonia se celebrará
hoy, a las 9.00 horas, en el Tanatorio.

Evaristo Cabanillas Sánchez,

79 años. El funeral se celebrará hoy,
a las 12.00 horas, en la iglesia de
Crist Rei.

David Pascual Dalmau. El funeral
se celebrará hoy, a las 15.30 horas,
en la iglesia de Crist Rei.

LA TORRE DE FONTAUBELLA REUS
Josep Amaro Cubells, 80 años.

La ceremonia se celebrará hoy, a las
10.30 horas, en el Tanatorio
Municipal de Reus.

VALLS
Margarita Aguilà Torrell,

50 años. La ceremonia se celebrará
hoy, a las 12.00 horas, en la sala de
culto del Tanatorio.

Maria Dolors Esteve Casanovas,
90 años. El funeral se celebrará hoy,
a las 11.30 horas, en la iglesia del
Lledó.

Toda la información de Tarragona,
Catalunya, España y el mundo, al momento.

Pel seu lideratge mundial en mètodes
computacionals per a l’anàlisi de genomes
EFE
BARCELONA

El bioinformàtic Roderic Guigó
ha guanyat el Premi Nacional
d’Investigació 2017 de Catalunya, dotat amb 40.000 euros, pel
seu «lideratge mundial en el desenvolupament de mètodes
computacionals per a l’anàlisi de
genomes».
El premi ha estat concedit pel
govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Investigació i la Innovació (FCRI), que ha
reconegut la contribució del
biòleg per a «reinterpretar la informació continguda al genoma,
possibilitant l’inici d’una interpretació funcional de la informació
genètica i del concepte de gen».
El Premi Nacional d’Investigació reconeix l’investigador que
hagi contribuït recentment i de
manera significativa internacionalment a l’avanç d’una disciplina
científica en qualsevol dels seus
àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la
salut, enginyeries i tecnologia i
ciències experimentals.
Llicenciat en Biologia i doctor
en la mateixa disciplina per la
Universitat de Barcelona (UB),
Roderic Guigó és coordinador del

Programa de Bioinformàtica i
Genòmica del Centre de Regulació Genòmica (CRG) i professor
de Bioinformàtica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Guigó ha treballat en el Projecte
Genoma Humà i al consorci internacional Encode, que és la continuació del primer, per desxifrar el
significat biològic de la seqüència
del genoma.
Els Premis Nacionals d’Investigació també han guardonat, en la
categoria de Talent Jove, l’astrofísica italiana Nanda Rea, investigadora del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a

La Fundació La Marató
de TV3, reconeguda
també per la seva tasca
durant 25 anys
l’Institut de Ciències de l’Espai
(IEEC-CSIC), especialitzada en
l’estudi dels magnetars, estrelles
de neutrons envoltades dels
camps magnètics més intensos de
l’Univers.
Aquest premi compta amb una
dotació econòmica de 10.000
euros i reconeix els joves inves-

Roderic Guigó (d), en una imatge del 2013 al costat del llavors
alcalde de Barcelona, Xavier Trias. FOTO: ACN

tigadors que en la seva trajectòria professional han destacat
per la qualitat i excel·lència del
seu treball.
Mecenatge científic

Un altre dels guardonats és la
Fundació La Marató de TV3, pel
seu esforç sostingut durant 25
anys en el finançament de la investigació en biomedicina i conscienciació social sobre malalties
greus i cròniques, que ha estat
distingida en la categoria de Mecenatge Científic.
La publicació digital UABDivulga, de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), espai de divulgació científica amb una trajectòria de més de 13 anys d’existència, ha estat guanyador en la categoria de Comunicació Científica.
El Premi de partenariat públic
en R+I ha recaigut en la plataforma d’investigació col·laborativa

en l’àmbit de la mobilitat Cooperative Automotive Research Network (Carnet), impulsada per
SEAT, Volkswagen Group Research i la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).
Aquests tres últims guardons no
tenen dotació econòmica.
Els Premis Nacionals d’Investigació de Catalunya fomenten el
reconeixement social de la ciència
i l’activitat dels investigadors, mecenes, empresaris i comunicadors.
El jurat, presidit per Antoni Esteve, president de la FCRI, ha estat
integrat, entre d’altres, pel professor de Genètica de la Universitat de Ginebra (Suïssa), Emmanouil Dermitzakis, i el llicenciat
en Ciències Físiques per la UAB,
doctor i catedràtic de la UPC, director de l’Institut de Ciències
Fotòniques i Premi Nacional d’Investigació 2016, Lluís Torner, entre d’altres.

www.diaridetarragona.com

Rubén María
Morena Callejón
Ha fallecido cristianamente a los 26 años.

(E. P. D.)

Su novia Laura, padres, hermanos, abuelas, tíos, primos y demás
familia, que le quieren y que ya le añoran, comunican a sus amigos tan
sensible pérdida. La misa tendrá lugar hoy jueves, día 28, a las 17.00
horas, en la iglesia parroquial de San José Obrero (Torreforta).

Rubén, siempre estarás en nuestros corazones.
(notas de condolencia: www.tanatoritarragona.cat)

Tarragona, 28 de diciembre de 2017

M. Dolors Esteve
Casanovas
Vídua de Ramon Travé Montserrat
Ha mort cristianament el dia 27 de desembre
de 2017 a l’edat de 90 anys.

(A. C. S.)
Els seus fills, Dodo, Fernanda (✝), Ramon (✝), Jordi (✝) i Maite, fills
polítics, Pere, Toton i Jordi, néts, besnéts i família tota us demanen
que la tingueu en el vostre record. La missa funeral tindrà lloc avui
dijous, dia 28, a les 11.30 hores, a la parròquia de la Mare de Déu del
Lledó de Valls.
Valls, 28 de desembre de 2017

RECEPCIÓN
DE ESQUELAS
De lunes a viernes
9 a 14 h y 16 a 20 horas
anuncis@diaridetarragona.com

977 299 702 · 977 299 703

Todos los días de la
semana de 20 a 22 horas
tancament@diaridetarragona.com

977 299 710

