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 Nanosistemas poliméricos multifuncionalizados para la liberación controlada e inteligente de activos
químicos
→ DATA PREVISTA D’INICI DEL PROJECTE Gener 2018
→ ERC PANEL 1 PE5 Synthetic Chemistry and Materials
→ ERC PANEL 2 (OPCIONAL)

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 ECOPOL TECH S.L.

→ CIF

→ REPRESENTANT LEGAL DE L’EMPRESA JOSEP ROCAS SOROLLA

→ NIF/NIE

→ RESPONSABLE DEL PROJECTE A L’EMPRESA CRISTINA CUSCÓ MARIGÓ

→ NIF/NIE

→ ADREÇA ELECTRÒNICA

→ TELÈFON

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

C/Indústria, 7, Parc Empresarial El Foix
→ CODI POSTAL 43720

→ POBLACIÓ L'Arboç del Penedès

→ PÀGINA WEB http://www.ecopoltech.com

→ BREU PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA
Ecopol Tech, S.L., és una empresa ubicada al Parc Empresarial El Foix, de l’Arboç del Penedès (Tarragona). Fou creada l’any 2005, centrant-se en la
investigació i el desenvolupament de diferents sistemes polimèrics amb l’objectiu d’oferir els seus serveis a diversos clients industrials. Partint de
l’experiència en I+D+i del seu promotor, el Dr. Josep Rocas Sorolla, Ecopol Tech ha tingut un auge bastant significatiu en els darrers 5 anys, i avui en
dia és una empresa afermada en el sector de la química polimèrica. Entre les funcions principals de l’empresa es troben la recerca, l’elaboració i
comercialització de tot tipus de productes polimèrics, així com l’assessorament en àrees molt diverses a empreses consolidades en diversos sectors.
La finalitat és obtenir productes de qualitat i amb un alt valor afegit, que s’adaptin a les necessitats dels seus clients i tinguin una bona acceptació en
el mercat, tant a nivell nacional com internacional.
Entre els productes que desenvolupen destaquen, per exemple, adhesius i recobriments que ofereixen bones prestacions i són respectuosos amb el
medi ambient (green chemistry). També poliuretans i polièsters en base aquosa i lliures de dissolvent, nous productes a partir de materials reciclats,
biomaterials biodegradables, sistemes d'alliberació controlada aplicats en el món de la cosmètica, farmacèutica, etc.
Ecopol Tech ja ha participat en diversos projectes de I+D de nanotecnologia polimèrica aplicada, com el projecte Innpacto denominat “Polysfera” amb
nº IPT-090000-2010-1, el projecte Eurostars denominat PoBeCo amb nº E! 10 857 i el projecte europeu denominat BiOREFINE-2G amb nº
FP7-613771. En aquests projectes es van desenvolupar, i encara es desenvolupen, una àmplia gama de polímers per a diferents usos i funcions;
nanocàpsules dissenyades per l’alliberació controlada d’actius químics, “microbeads” per absorció de brutícia a fi d’estalviar aigua, detergent i
energia, o polièsters sintetitzats a partir de diferents productes derivats de biorefineries. Els resultats obtinguts han afavorit i enfortit la posició
d’Ecopol Tech com a empresa capdavantera en el camp de la química polimèrica respectuosa amb el medi ambient, donant lloc a noves línies de
recerca enfocades al desenvolupament de nanocàpsules polimèriques amb interès farmacèutic. Ecopol Tech ha participat en projectes d’aquest tipus
amb entitats molt reconegudes en l’àmbit biomèdic, com IDIBAPS, Hospital de Bellvitge i Hospital de Vall d’Hebron. L’interès es troba en poder
inocular, dirigir i alliberar controladament sobre una diana determinada diferents actius químics amb acció terapèutica, tot minimitzant així efectes
secundaris no desitjats en l’organisme receptor. En el cas farmacèutic, això permetria fer arribar principis actius a compartiments biològics
específics de difícil accés de forma selectiva, tot millorant així el seu índex terapèutic. L’objectiu d’incrementar tant l’efectivitat com l’especificitat
dels actius químics potencialment encapsulables suposa un gran repte a nivell industrial, ja que podria esdevenir la base per al tractament de
moltes malalties.
Dipòsit Legal B-9413-2014

DOCTORATS
INDUSTRIALS
DADES DE L’ENTORN ACADÈMIC DEL PROJECTE
→ UNIVERSITAT Universitat de Barcelona
→ PROGRAMA DE DOCTORAT Programa de Doctorat en Química Orgànica
INVESTIGADOR/A ICREA

→ CODI SGR 2014SGR00187

BENEFICIARI D’UN AJUT ERC

✔

GRUP DE RECERCA SGR

→ NOM DEL GRUP DE RECERCA Síntesi i Estructura de Biomolècules

→ DIRECTOR/A DE TESI Vicente Marchán Sancho

→ NIF/NIE

→ CENTRE DE RECERCA (SI ESCAU)
→ADREÇAELECTRÒNICA

→TELÈFON

→ ADREÇA DEL DEPARTAMENT/CENTRE ON DESENVOLUPARÀ PARCIALMENT EL PROJECTE

Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Secció de Química Orgànica, Carrer Martí i Franquès 1-11
→ CODI POSTAL 08028

→ POBLACIÓ Barcelona

→ PÀGINA WEB http://www.qo.ub.edu/sqo/ca/

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 desenvolupament d’aquest doctorat industrial girarà entorn al disseny, síntesi i caracterització de nanocàpsules polimèriques carregades amb
principis actius com a nanovehicles terapèutics. En els darrers temps, Ecopol Tech ha focalitzat una gran part dels seus esforços en la investigació
de sistemes d’alliberament controlat d’actius farmacèutics, tot obtenint uns resultats molt prometedors. L’ampli coneixement del promotor d’Ecopol
Tech, el Dr. Josep Rocas, en el camp de la química polimèrica nanoestructurada va ser el punt d’inici d’aquesta línia d’investigació, a la qual s’hi van
afegir posteriorment dues tesis doctorals (Pau Rocas i Cristina Cuscó). De la mà de l’experiència del Dr. Vicente Marchán en el camp de les teràpies
dirigides amb pèptids i altres biomolècules, es volen introduir millores tant en el disseny de les nanocàpsules esmentades, com en les seves
propietats, tot desenvolupant nous sistemes de transport i mecanismes d’alliberació innovadors.
El repte de la nanoencapsulació com a mesura de protecció i vehiculització de diferents principis actius ha suscitat molt d’interès en diferents
àmbits, i més concretament, en el camp de la química farmacèutica. A Ecopol Tech es treballa en el desenvolupament de nanocàpsules basades en
poliuretans i poliurees, ja que presenten biocompatibilitat i una alta resistència mecànica i química. A banda d’aquests avantatges, el mètode sintètic
a través del qual s’obtenen permet decorar-les fàcil i simultàniament amb una gran versatilitat de funcionalitats que resulten clau pel seu correcte
funcionament. Aquestes eines nanotecnològiques permeten augmentar considerablement l’estabilitat de diferents compostos que, un cop inoculats
en l’organisme, poden ser susceptibles d’experimentar algun tipus de degradació, inactivació o fins i tot de desencadenar efectes adversos mentre
estan presents en el torrent sanguini. Així doncs, seleccionant acuradament el disseny i la síntesi, les nanocàpsules polimèriques permeten:
• Concentrar l’efecte del principi actiu en un compartiment determinat de l’organisme, afavorint-ne així l’eficàcia i la selectivitat i reduint efectes
secundaris adversos.
• Controlar l’alliberament de l’actiu només en condicions determinades o quan existeixi la sobreexpresió d’algun agent associat amb una certa
patologia.
• Desencadenar l’alliberament de l’actiu responent a un estímul extern a l’organisme on es troba.
• Estudiar noves vies de aplicació i penetració en l’organisme que facilitin l’alliberament de l’actiu de forma dirigida.
• Incrementar la capacitat per introduir-se en zones de difícil accés en l’organisme.
Cal destacar que aquestes càpsules han de tenir un interval de mida adient que permeti el correcte transport a través del torrent sanguini, evitant
quedar retingudes en filtres presents en certs òrgans i passant desapercebudes pel sistema reticuloendotelial fins que s’arribi al teixit diana on han
d’efectuar la seva funció.
En l’evolució d’aquesta línia de treball a Ecopol Tech es volen abordar diferents reptes per a obtenir una gamma de nanocàpsules que permeti
interaccionar amb diferents òrgans o compartiments biològics. D’aquesta manera es podrien abordar diferents malalties o disfuncions amb una gran
eficàcia i minimitzant possibles efectes col·laterals de l’actiu químic utilitzat.
En aquest punt resulta molt interessant l’aportació del Dr. Vicente Marchán, ja que té un ampli bagatge en l’estudi de biomolècules actives pel
tractament de malalties com el càncer, coneixent a fons les característiques químiques i biològiques d’aquestes afeccions. Des del grup del Dr.
Marchán també s’han estudiat sistemes fluorescents que permetin visualitzar els tumors de forma més eficient, coneguts com “cancer imaging”.
Per tal d’incrementar el potencial terapèutic d’aquests nanovehicles també es treballarà des del punt de vista molecular, emprant determinades
estructures químiques que permetin dotar les nanocàpsules de propietats específiques. És per això que també resultarà molt positiu pel
desenvolupament del projecte que tant el Dr. Rocas com el Dr. Marchán hagin realitzat la seva tesi doctoral en el camp de la química orgànica.
La caracterització físico-química dels sistemes es durà a terme en els equips disponibles a Ecopol Tech i al grup del Dr. Marchán. Per altra banda,
s’avaluaran les nanocàpsules in vitro per tal de conèixer la seva eficàcia enfront l’administració de fàrmac lliure, així com també altres paràmetres
com són la selectivitat per un cert tipus de cèl·lules, el mecanisme d’internalització o la finestra terapèutica. Per altra banda, es pretenen fer estudis
de biodistribució i farmacocinètica in vivo per tal d’analitzar el comportament d’aquests nous sistemes una vegada administrats en ratolins. Pels
cultius cel·lulars se seguiran els protocols estàndard per a estudis d'eficàcia i citotoxicitat, i s’explorarà la possibilitat d’establir col·laboracions amb
diferents grups de recerca, tant públics com privats, que treballin a nivell biològic en projectes d’interès comú.
Fruit del treball realitzat durant els últims anys a Ecopol Tech en el camp de l’encapsulació d’actius químics s’ha desenvolupat una plataforma
tecnològica, a partir de la qual se n’ha derivat una patent (pendent d’acceptació a Estats Units i aprovada a Europa) i diverses publicacions a revistes
científiques (l’article “Multisensitive drug-loaded polyurethane/polyurea nanocapsules with pH-synchronized shell cationization and redox-triggered
release” publicat a la revista Polymer Chemistry n’és la més recent, amb menció a la contraportada). També s’han presentat els últims resultats en
diferents congressos a nivell nacional i internacional i s’han inicial col·laboracions prometedores amb universitats de renom com la Boston
University (MA, USA).
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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)

Requisits mínims: Grau en Química. Máster en Química Orgànica i matèries relacionades.
*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
Català: nivell natiu.
Castellà: nivell natiu.
Anglès: nivell intermedi-alt.
Es valoraran altres idiomes.

→ EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL D’INTERÈS
Experiència en Química Orgànica de polímers, sistemes
nanoestructurats, micro i nanoencapsulació d'actius de divers origen i
aplicació. Experiència en estudis de sistemes biològics. Experiència
en treball de laboratori, combinat amb recerca de bibliografia
especialitzada en el tema. Capacitat per redactar informes.
Creativitat, sinèrgia i treball interdisciplinar.

→ ALTRES

Es valorarà la capacitat de comunicar-se en públic, tant en català i castellà com en anglès. També es valorarà la
capacitat de treballar tant en equip com individualment, la motivació i l'aportació d'idees. Es valorarà la proximitat
geogràfica a l'empresa i la disponibilitat de transport propi. S'està buscant el perfil d'una persona jove, amb edat
compresa entre 23 i 30.
Abstenir-se de sol·licitar el projecte aquelles persones que no compleixin el perfil establert.

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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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).
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