DOCTORATS
INDUSTRIALS
FORMULARI DE PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL
A EMPLENAR PER L’EMPRESA I LA UNIVERSITAT
SOĿLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN UN PROJECTE DE DOCTORAT INDUSTRIAL
→ PROJECTE Paper del receptor sigma-1 en la fisiopatologia del dolor artròsic
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE
→ ERC PANEL 1 LS5 Neurosciences and Neural Disorders
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL) LS4 Physiology, Pathophysiology and Endocrinology

MODALITAT DEL PROJECTE DE RECERCA
Anualment la Generalitat de Catalunya estableix un nombre màxim de projectes de cada modalitat. En el cas que s’atorgui
la totalitat dels ajuts d’una modalitat i es vulgui desenvolupar el projecte en la convocatòria en curs, es pot optar per les
dues modalitats seleccionant simultàniament ambdues caselles. Vegeu l’apartat de característiques.
Modalitat de cofinançament

Modalitat d’ajuts específics

✔

DADES DE L’EMPRESA
→ NOM DE L’EMPRESA Laboratorios del Dr. Esteve S.A (ESTEVE)

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA Antonio Párraga Tajuelo

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA Dr. Begoña Fernández Pastor

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

→ ADREÇA DEL CENTRE DE TREBALL ON ES DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Centre de Drug Discovery & Preclinical Development; Parc Científic Barcelona, C/ Baldiri Reixac 4-8
→ CODI POSTAL 08028

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB www.esteve.es

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
ESTEVE és un grup químic-farmacèutic líder a Espanya, amb una important presència internacional i format íntegrament per capital nacional.
Laboratoris del Dr. Esteve S.A., empresa fundada pel Dr. Antoni Esteve i Subirana el 1929 va ser la primera del grup. Des de llavors i gràcies a la
investigació, a la vocació internacional i a una política activa d'aliances estratègiques amb altres companyies farmacèutiques, ESTEVE s'ha consolidat
com a grup empresarial líder en l'àmbit de la salut.
ESTEVE desenvolupa la seva activitat en l'àrea farmacèutica mitjançant la investigació i desenvolupament de nous fàrmacs; comercialitza un ampli
portafoli de productes de prescripció, medicaments publicitaris, vacunes, genèrics i per a ús veterinari; i també està present en el segment dels
principis actius farmacèutics (APIs), oferint d'aquesta manera una solució global en el sector salut.
A través de diverses aliances estratègiques també té activitat en el segment dels dermocosmètics (Isdin, aliança amb el grup Puig), en teràpia
respiratòria domiciliària (Esteve-Teijin Healthcare, aliança amb l'empresa japonesa Teijin Pharma) i en productes i serveis per a persones amb
La innovació és la raó de ser d'ESTEVE. La R+D ha estat el motor que ha impulsat el creixement sostingut d'ESTEVE, mitjançant una estratègia
innovadora basada en la diversificació dins l'àmbit del medicament. ESTEVE porta mantenint des de fa temps una sostinguda política d'elevada
inversió en R+D , el que li permet mantenir-se en l'avantguarda tecnològica en tots els seus àmbits d'actuació en descobriment i desenvolupament
de medicaments, des del disseny de fàrmacs fins al registre i seguiment post-comercialització de la seguretat de medicaments, passant per les
etapes preclíniques i clíniques, disposant de tots els aparells i equips necessaris per a això. Prova de l'aposta d'ESTEVE per la R+D és el nou Centre
de Descobriment de nous medicaments inaugurat el 2012 i situat al Parc Científic de Barcelona, que compta amb una superfície de més de 2.600 m2,
acollint les activitats d'investigació química i biològica per a la R+D de nous medicaments, desenvolupant totes les etapes del procés, des de la
identificació de noves dianes terapèutiques fins a la identificació de molècules candidat per al seu assaig clínic.
Actualment, la R+D farmacèutica interna d’ESTEVE es centra fonamentalment en el Descobriment de nous analgèsics.
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DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT POMPEU FABRA
→ PROGRAMA DE DOCTORAT BIOMEDICINA
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2014 SGR 1547

✔

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA LABORATORI DE NEUROFARMACOLOGIA

→ DIRECTOR/A DE TESI Rafael MALDONADO LÓPEZ
→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)

→ NIF/NIE

DPT. DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

PRBB, c/ Dr. Aiguader, 88
→ CODI POSTAL 08003

→ POBLACIÓ BARCELONA

→ PÀGINA WEB www.upf.edu/neurophar

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE RECERCA

BREU RESUM DEL PROJECTE DE RECERCA, QUE INDIQUI SI HI HA ALTRES ENTITATS O CENTRES PARTICIPANTS, AMB L’EXTENSIÓ MÀXIMA
DEL REQUADRE, MITJANÇANT EL QUAL EL CANDIDAT PUGUI IDENTIFICAR SI ES TRACTA D’UN PROJECTE DEL SEU INTERÈS.

El dolor constitueix un problema mèdic i de salut pública de primera magnitud a nivell mundial. El dolor crònic és aquell que perdura en el temps
més de 3 mesos. Tres grans grups de condicions constitueixen les causes principals del dolor crònic: artrosi i artritis reumatoide (40%), cirurgies i
lesions (25%) i problemes medul·lars (20%). L’artrosi és una malaltia complexa de l'articulació que es caracteritza per la degeneració del cartílag
articular, l'os peri-articular, la càpsula sinovial i el teixit connectiu adjacent a l'articulació. Com a conseqüència es produeix una pèrdua de funció de
l'articulació i dolor crònic, que pot arribar a ser molt intens en estats avançats de la malaltia. Els tractaments convencionals resulten poc eficaços en
molts casos, la qual cosa posa de manifest la necessitat de desenvolupar noves alternatives terapèutiques.
Els receptors sigma-1 han estat proposats com a possible diana en diferents àrees terapèutiques (Cobos et al., 2008; Hayashi et al., 2001; Maurice
and Su, 2009; Tsai et al., 2009; Zamanillo et al., 2012). Respecte a dolor, existeixen evidències que recolzen el paper dels receptors sigma-1 en la
transmissió i processament de la informació nociceptiva. A nivell de localització, els receptors sigma-1 s'expressen en àrees importants pel control
del dolor com la medul·la espinal, la substància grisa periaqüeductal i la medul·la rostroventral (Alonso et al., 2000; Kitaichi et al., 2000). A més, els
receptors sigma-1 es sobreexpressen en la medul·la espinal durant la fase d'inducció de dolor neuropàtic (Roh et al., 2008). Els antagonistes del
receptor sigma-1 exerceixen un efecte antinociceptiu, particularment en estats de sensibilització, com per exemple el dolor neuropàtic (Romero et
al., 2012). ). Les evidències d'aquest fet han estat originades fonamentalment a partir d'estudis realitzats per ESTEVE i grups acadèmics amb els
quals col·labora, entre ells el grup del Dr. Rafael Maldonado (Universitat Pompeu Fabra). Aquests estudis es van abordar amb un doble enfocament:
farmacològic utilitzant lligands selectius sigma-1, i genètic, amb ratolins knock-out pel receptor sigma-1 (KO sigma-1) desenvolupats en
col·laboració amb el Dr. Lluís Montoliu del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB), CSIC, Madrid (Langa et al., 2003; Patent espanyola ES
200202815). Mitjançant aquest doble abordatge s'ha vist que el dolor induït per formalina és menor en els ratolins KO sigma-1 que en ratolins
salvatges (Cendán et al., 2005a) i que els lligands que actuen com antagonistes dels receptors sigma-1 inhibeixen el dolor induït per formalina
(Cendán et al., 2005b). De la mateixa manera s'ha demostrat que la injecció intraplantar de capsaicina indueix alodínia mecànica en ratolins normals
(salvatges) però no en els ratolins KO sigma-1 i que antagonistes dels receptors sigma-1 són capaços d'inhibir l’alodínia mecànica induïda per la
injecció intraplantar de capsaicina en ratolins salvatges (Entrena et al., 2009). Malgrat això, no es coneix el possible paper dels receptors sigma-1 en
la fisiopatologia de l’artrosi així com la possible utilitat de lligands amb afinitat pels receptors sigma-1 pel tractament del dolor artròsic.
L'objectiu principal del present treball consistirà en avaluar el paper dels receptors sigma-1 en el desenvolupament del dolor artròsic induït per la
injecció intra-articular de MIA en rosegadors. La injecció intra-articular de mono-iode-acetat (MIA) en l'espai articular femorotibial a la rata (Van der
Kraan et al., 1989; Clarke et al., 1997; Guingamp et al., 1997; Guzman et al., 2003) i al ratolí (Harvey et al., 2009; La Porta et al., 2013) indueix una
patologia que presenta un fenotip i una evolució temporal que mostra moltes similituds amb l’artrosi i representa un model traslacional molt
apropiat per a l'estudi de la fisiopatologia de la malaltia i els seus possibles tractaments. S'utilitzaran ratolins KO sigma-1 per valorar la implicació
del receptor a la patologia i lligands selectius desenvolupats per ESTEVE, per esbrinar el seu potencial terapèutic. D’una banda, es realitzaran
estudis conductuals (valoració d'alodínia mecànica mitjançant filaments de von Frey) per avaluar el desenvolupament del dolor a curt, mig i llarg
termini en ratolins salvatges i KO sigma-1 i s’avaluarà l’eficàcia analgèsica de lligands selectius en diferents pautes d'administració. Paral·lelament,
es duran a terme estudis histològics a nivell articular, per tal de valorar el grau de lesió que es produeix en el model, així com els efectes de la
modulació genètica (KOs) com farmacològica. Es faran estudis immunohistoquímics (marcadors del procés de sensibilització) i bioquímics (citocines i
altres marcadors del procés inflamatori i degeneratiu), tant a nivell local (sinòvia) com a les vies de transmissió del dolor, per tal de valorar la
evolució de biomarcadors associats a la patologia. També es faran estudis moleculars per valorar la interacció del receptor sigma amb altres
proteïnes implicades amb el processament de la senyal de dolor. Tot això permetrà conèixer de manera global els processos biològics implicats en
la modulació que el receptor sigma-1 produeix sobre el desenvolupament del dolor artròsic i el mecanisme d'acció dels lligands estudiats. Així
doncs, aquest treball permetrà aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia de l’artrosi i proposar noves teràpies alternatives més eficaces i
segures.
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PERFIL DEL CANDIDAT

Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els candidats. En tots els
apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.

→ TITULACIÓ* (GRAU, O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI)

Grau de Biologia, de Biotecnologia, de Veterinària, de Medicina, de Biomedicina, o de Psicologia [Requisit Mínim]
Màster en Neurociències, en Biologia Molecular i Biomedicina, o en Biomedicina [Requisit Mínim]
*Requisits per a l’admissió al doctorat: vegeu l’apartat corresponent a les preguntes més freqüents dels estudiants de doctorat (FAQ) del
web del Pla de Doctorats Industrials.

→ IDIOMES

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS

Anglès [Requisit Mínim]
Altres idiomes [Valorable]

→ ALTRES

Certificat expedit per la Generalitat de Catalunya sobre acreditació com a personal investigador (nivell C ó B) segons el
que estableix el Decret 214/1997, del 30 de juliol, pel qual es regula l'utilització d'animals per a experimentació i per a
altres finalitats científiques [Requisit Mínim]

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES DE DOCTORAT INDUSTRIAL

L’element essencial del Pla de Doctorats Industrials és el projecte de doctorat industrial, és a dir, un projecte de recerca estratègic d’una
empresa, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora, en coŀlaboració amb una universitat, i que serà objecte d’una
tesi doctoral.
La Generalitat de Catalunya dóna suport econòmic a aquests projectes mitjançant 2 modalitats, ateses algunes característiques en l’execució del projecte:
a. Projectes de doctorat industrial cofinançats per la Generalitat de Catalunya.
b. Projectes de doctorat industrial amb ajut específic.

CARACTERÍSTIQUES COMUNES D’AMBDUES MODALITATS

→ La tesi doctoral es desenvoluparà en el marc d’un conveni de coŀlaboració entre una universitat (i, si escau, centre de recerca) i una empresa (també pot participar-hi més d’una empresa).
→ El/la doctorand/a disposarà d’un director/a de tesi vinculat/ada a la universitat o al centre de recerca i d’una persona responsable designada per l’empresa.
→ La selecció de la persona candidata es realitzarà conjuntament entre les parts signants del conveni de coŀlaboració. En tot cas, la persona
candidata ha de ser acceptada i admesa al programa de doctorat de la universitat corresponent.
→ La persona candidata ha de tenir una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 6,5 (escala 0 a 10), calculada sobre el total
de crèdits dels estudis superiors que donen accés als estudis oficials de doctorat.
→ El director/a de tesi ha de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR) vigent de la Generalitat de Catalunya o bé ser investigador/
a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
→ La dedicació del/de la doctorand/a al projecte de recerca es distribuirà entre l’empresa i la universitat.
→ El/la doctorand/a participarà en programes formatius en competències específiques relacionades amb el lideratge, la coordinació i la
gestió de projectes d’R+D+I; la transferència de resultats de recerca; el desenvolupament de noves empreses, i la propietat inteŀlectual i industrial, entre altres matèries rellevants.
→ El/la doctorand/a disposarà d’una assignació anual (borsa de mobilitat) finançada per la Generalitat de Catalunya i que podrà acumularse per a un període màxim de 3 anys. La finalitat és l’assistència a seminaris i congressos relacionats amb el projecte de recerca, així com
estades en altres seus de l’empresa, en altres universitats o en centres de recerca de fora de Catalunya.
→Totes les tesis llegides en el marc del Pla de doctorats industrials rebran la menció de doctorat industrial. Les empreses i els directors
acadèmics o les directores acadèmiques participants també rebran un reconeixement per la seva participació al Pla.
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QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR EL PROJECTE
PER ACCEDIR A LA MODALITAT DE COFINANÇAMENT?

→ La durada del conveni de coŀlaboració ha de ser de 3 anys.
→ L’empresa ha de contractar el/la doctorand/a, assumint una retribució bruta mínima de mitjana anual de 22.000 euros, i les quotes
patronals corresponents. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de l’empresa.
→ El centre de treball de l’empresa ha d’estar ubicat a Catalunya.
→ El/la doctorand/a ha de dedicar-se exclusivament al desenvolupament del projecte de recerca.
→ L’objectiu és que la tesi s’elabori en un termini de 3 anys. En cap cas el finançament de la Generalitat serà per a un període
superior als 3 anys.
→ La Generalitat de Catalunya finançarà:
_Els preus públics i taxes de la matrícula del doctorand al programa de doctorat.
_La tutoria de l’empresa.
_La borsa de mobilitat del doctorand.
_Les 30 hores de formació transversals corresponents al primer any.
_Finançament al grup de recerca per al desenvolupament del projecte.
_Els costos indirectes (overheads) produïts a la universitat.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR
EL PROJECTE PER ACCEDIR A LA MODALITAT D’AJUT ESPECÍFIC?

Aquesta modalitat està prevista en els casos que:
a). L’empresa no pugui assumir la contractació directa del/de la doctorand/a i acordi amb la universitat o el centre de recerca
compensar la totalitat dels costos laborals per la seva contractació.
b). La dedicació del/de la doctorand/a al desenvolupament del projecte i de la tesi doctoral no pugui ser en exclusiva i, en
conseqüència, la durada del conveni de coŀlaboració i del projecte de doctorat industrial sigui superior a 3 anys.
c). Un centre de la xarxa TECNIO amb personalitat jurídica pròpia actuï com a empresa, assumint els costos laborals de la
seva contractació.
d). Altres casos no previstos en els apartats anteriors d’especial interès que, degudament justificats, puguin ser considerats
per la comissió de selecció.
En aquests casos, la Generalitat de Catalunya finançarà la borsa de mobilitat (durant un màxim de 3 anualitats) i les 30 hores de formació
transversals corresponents al primer any del/de la doctorand/a, sempre que la retribució bruta mínima, de mitjana anual, sigui de 18.000
euros durant el període de desenvolupament del projecte. La distribució anual es pot establir en funció de la política retributiva de
l’empresa.

23 de ____________________
Barcelona
juliol
2014
BBBBBBBBBBBBBBB_________________,
____
de ____BB

Representant legal de l’empresa (amb el
segell de l’empresa)

Responsable del projecte designat per
l’empresa

Director/a de tesi
(amb el segell del departament o universitat
o centre de recerca)

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT
→ NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT 

→ DNI/NIE

→ ADREÇA DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
→CODIPOSTAL 



→POBLACIÓ 

ǵ7(/)21

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

PERFIL DEL CANDIDAT
→ TITULACIÓ: GRAU O EQUIVALENT (LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR I ARQUITECTURA), I MÀSTER UNIVERSITARI.

→
→
→
→
→
→

→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE GRAU O
EQUIVALENT (ESCALA 1 a 10)
→ NOMBRE DE CRÈDITS I NOTA MITJANA
DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC
DE MÀSTER (ESCALA 1 A 10)
→ IDIOMES. EN EL CAS DE DISPOSAR D’UN

CERTIFICAT ACREDITATIU, CAL ESPECIFICAR-HO
AMB LA DATA D’OBTENCIÓ.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

→ ALTRES DADES D’INTERÈS RELLEVANTS PER AL PROJECTE
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A EMPLENAR PEL CANDIDAT
MOTIVACIÓ I INTERÈS EN EL PROJECTE

Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el projecte, amb l’extensió màxima del requadre.

Les dades facilitades per les persones soŀlicitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR amb l’objectiu de gestionar
la seva participació en el projecte de doctorat industrial. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades
facilitades a terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei
Les persones soŀlicitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, canceŀlació o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit a l’adreça passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, i a l’adreça de correu electrònic lopd@agaur.gencat.cat,
adjuntant una fotocòpia del DNI o signant el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.
De conformitat amb l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, autoritzo a
l’AGAUR a cedir les meves dades personals i acadèmiques a la universitat i empresa, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte de doctorat industrial pel qual he optat, amb l’exclusiva finalitat de gestionar l’avaluació i, si escau, la selecció de la meva candidatura.

Data i signatura de l’interessat.

BBBBBBBBBBBBBBB_________________, ____ de ____________________ de ____BB

BLOQUEJAR
Per a més informació:
doctorats.industrials.sur@gencat.cat · doctoratsindustrials.gencat.cat
Procediment de soŀlicitud de participació:
→ Enviament de còpia electrònica a la bústia de correu del Pla de Doctorats Industrials: doctorats.industrials.sur@gencat.cat
→ Presentació del formulari original en paper i signat per totes les parts participants a la seu de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR): passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona. (REF: Projecte de Doctorat Industrial).

