
EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte de celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, el pròxim dia 27 de 
gener a les 12 hores, al Paranimf de la Universitat, en el qual tindrà lloc el lliurament de premis extraordinaris i la 

investidura com a doctora honoris causa per la Universitat d’Alacant de la Sra.

María A. Blasco Marhuenda

Us preguem confirmació abans del dia 23 de gener . Tel. 965 90 39 06 – Fax: 965 90 96 68 – A/e: protocol@ua.es

Professorat: si desitgeu reservar vestit acadèmic, haureu de comunicar-ho abans del 20 de gener (els vestits estaran a la sala de juntes de 

Rectorat el dia de l’acte).

Per a un bon desenvolupament de l’acte acadèmic, les persones invitades hauran d’estar assegudes en els seients corresponents abans de les 11.45 hores.
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Directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO)

Cap del Grup de Telòmers i Telomerasa

Maria A. Blasco és una biòloga dedicada a l’estudi dels telòmers i la telomerasa i ha sigut capdavantera a l’hora de demostrar-

ne la funció en el càncer i en l’envelliment. Des del 2011 és la directora del CNIO a Madrid. Ha publicat més de 240 articles, 

incloent-hi les revistes més prestigioses, i té un índex-h de 76. Ha rebut nombrosos premis per la seua tasca investigadora, 

entre els quals el Josef Steiner Cancer Research Award, el Körber European Science Award, el premi Rei Jaume I d’investigación, 

la medalla d’or d’EMBO i el premio nacional de Biologia Santiago Ramón y Cajal. L’any 2014 va ser nomenada Doctora Honoris 

Causa per la Universitat Carlos III de Madrid.


