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La Fundació Fisabio rebrà l'Alta Distinció Francesc de Vinatea de les Corts
Fisabio rebrà el pròxim 25 d'abril l'Alta Distinció Francesc de Vinatea de les Corts Valencianes pel seu paper
clau en el progrés científic i tècnic per a lluitar contra la pandèmia per la Covid-19. El guardó es va decidir en la
mesa de les Corts del passat dimarts 13 d'abril.
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ASOCALGE dona 4.000 euros a l'Àrea
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L'Associació del Càncer d'Algemesí ha considerat,

La V edició de la trobada d'investigadors i
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Fisabio aporta evidència científica
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En els pròxims dies s'iniciaran les tasques de

que descriu la taxa d'incidència d'esdeveniments

disseny del nostre II Pla d'Igualtat de Dones i
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VII Ateneu Biomèdic "Centenarios"- Torna a veure'l en Youtube

Fisabiobreak: "Alteraciones en la expresion de proteinas en la
enfermedad de Alzheimer" - 27 d'abril a les 13 hores
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