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Entrada

Us adjuntam les resolucions definitives de les accions especials concedides (Resolució de la
consellera d’Educació, Cultura ¡ Universitats de 9 de setembre de 2014 perla qual s’ofereixen
ajuts per dur a terme accions especials de recerca 1 desenvolupament ¡ corresponent correcció
d’errades de l’edicte de dia 18 de setembre de 2014):

Títol de l’acció Investigador responsable

ARN riboswitch com dianes per a nous fármacs antibiotics Miquel Barceló Oliver
Controvérsia de la preséncia de la Li en l’aprenentatge de Rosa Calafat Vila
Mengües: Nou métode per aprendre la lengua llatina (Maó,
1762) del Dr. Antoni Portella. Edició digital i estudi crícic
Geografia espiritual de la modernitat hispánica. Xan<a Miguel Antonio Beltran
internacional d’História de les Idees. Mular
Desenvolupament de models ir, vitro i in vivo de deficiéncia renal. Miguel David Ferrer Reynés
El paisatge de lametier a Mallorca: diversitat biológica, bé Antonia MoreyTous
dinterés históric, patrimonial i turístic
Desenvolupament i implementació de I’any 2019 edició Alexandre García Mas
electrónica de la Revista de Psicologia del Deporte (RPD)
Sollicitud d’ajut per a la dotació d’un equip d’electroforesis Susana Esteban VAldés
per a la detecció i quantitkació de proteines implicades en
l’envelliment cerebral
Creación de un grupo internacional e multidisciplinar para el Madel Pilar Roca Salom
estudio del estrés oxidacivo en el desarrollo y evolución del
cáncer
Influencia de la disfunción del Sistema Nervioso Autónomo en Inmaculada Riquelme
las actividades diarias de niños con parálisis cerebral.
Constitució del grup interdisciplinari d’estudi del Ilegat genétic Antónia Picornell Rigo
sefardita a la població xueca
Relación entre la diabetes y las complicaciones Juan Frau Munar
cardiovasculares. Mecanismo de inhibición de los AGEs
entrecruzados
Relació entre la glicació de la alpha-sinuclei’na, una prot&na Bartomeu Vilanova Canet
associada a la malaltia de Parkinson, i la seva agregació
molecular
Estudio de la eficacia-coste de diversos tratamientos químicos Manuel Miró Lladó
de desinfección de aguas recreativas

Consolidació del grup interdisciplinar d’investigació en Jose A. Castro Ocón
aq ü i cultura
Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears Sebastiá Serra Busquets
Turisme: ciéncies socials aplicades al turisme i tecnologies de la CarlosJuíz García
informació
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Títol de l’acció Investigador responsable

Desenvolupament de nous dispositius basats en materials Fernando Maya Alejandro
porosos per a lextracció de contaminats ambientais ¡
purificació de laigua
Sollicitud dun ajut per iniciar una línia d’invescigació Angel García Raso
interdisciplinari per dissenyar i sintetitzar nous reguladors del
creixement de les plantes per a aplicació agrícola.
Estudi de les condicions de treball per millorar la competitivitat Pere Deyá Serra
de les empreses en el sector de manteniment d ‘embarcacions

Sol’licitud d’un ajut per preparar i desenvolupar amb un grup Catalina Cabot Bibiloni
interdisciplinari una proposta per a la seva presentació al
Programa Marc de la UE per a la Recerca i la lnnovació Horitzó
2020.

Palma, 25 de novembre de 2014a
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