Actualitat dels centres
●

21.10.2018 - VHIO
Olaparib maintenance therapy: the spectacular extension of progression-free survival in patients with advanced ovarian cancer and a BRCA 1/2 mutation

●

Applauded as potentially practice changing, data from the phase III SOLO-1 multi-center clinical trial* that counted on the participation 19…
21.10.2018 - IPHES
Disponible un videojoc per a dispositius Android i iOS en el qual els jugadors lideren un grup humà que viu a la Sierra de Atapuerca
L’arqueòleg Robert Sala, membre de l’Equipo de Investigación de Atapuerca (EIA) i director de IPHES ha participat com a assessor…

●

20.10.2018 - IPHES
Taller experimental ‘Un viatge de milions d’anys’ per a infants a l’Hospitalet de Llobregat

●

És una proposta didàctica i lúdica per introduir als petits al món de la prehistòria i l’imparteix l’IPHES dimecres 24…
20.10.2018 - IPHES
Taller experimental sobre els primers pagesos, a Sant Sadurní d’Anoia
Aquesta activitat es realitza en el marc del projecte Bibliolab de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de…

●

●

19.10.2018 - IBEC
Your face is pushed forward from the back of your head
Left: Neural crest migrate collectively during morphogenesis in the head; right, the cells are pushed forward from the back, like…
18.10.2018 - IDIBAPS
La detecció d’anticossos neuronals després d’una encefalitis herpètica ajudarà al diagnòstic precoç de recaiguda
Un estudi, publicat en la revista The Lancet Neurology revela que el 27% dels pacients amb encefalitis per virus herpes simple…
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