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BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PER A  

POSICIÓ PREDOCTORAL  
(Ref. CV 1601-M. Fitó) 

 

 

 

S’OFEREIX:  

 

Una posició predoctoral per a incorporar-se en el Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i 

Nutrició (Programa de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública) de l’Institut Hospital del Mar 

d’Investigacions Mèdiques (IMIM) per a realitzar la tesi doctoral en el projecte “Funcionalidad 

de la HDL en la predicción de eventos cardiovasculares en una cohorte a 5 años en población 

general. Estilo de vida como factor modulador”. Investigadora principal: Dra. Montserrat Fitó i 

Colomer.  

 

Requisits dels candidats: 

Es busca una persona llicenciada en Ciències de la Salut que hagi finalitzat la llicenciatura amb 

data posterior a l’1 de gener de 2011 i que tingui un expedient acadèmic amb una nota a partir 

de 2.   

 

És imprescindible estar matriculat en un programa de doctorat o estar realitzant actualment 

els estudis necessaris per a ser admès a un programa de doctorat. Es valorarà tenir 

coneixements avançats d’anglès. 

 

Es pretén demanar un Contracte de col·laboració amb la indústria i-PFIS (estem ja en contacte 

amb una empresa interessada) i així mateix també es demanaria el Contracte de la Generalitat 

AGAUR. La incorporació del candidat/a en principi estaria supeditada a la seva presentació a la 

convocatòria d’ajuts per a la formació de personal investigador i a la posterior concessió de 

l’ajut. 
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Resum del projecte: 

Objectius:  

En el present projecte es pretén demostrar, en una primera fase, que les diferents activitats 

biològiques de les lipoproteïnes d'alta densitat (HDL) com l’eflux del colesterol, protecció 

endotelial, regulació vasodilatora, funció antioxidativa/antinflamatoria i antiapoptòtica, 

posseeixen un valor predictiu d'esdeveniments cardiovasculars a cinc anys, en població general 

(en el marc de l'Estudi REGICOR-Registre Gironí del Cor). Així mateix, s'estudiarà la capacitat de 

predicció de biomarcadors bioquímics emergents de la funcionalitat de la HDL.  

En una segona etapa, es determinarà si una intervenció global amb dieta mediterrània, 

juntament amb recomanacions d’activitat física i suport conductual, pot incidir en els 

esmentats biomarcadors de funcionalitat de HDL, en pacients amb síndrome metabòlica en el 

marc de l'Estudi PREDIMEDplus. Es pretén atribuir un paper predictor als biomarcadors de 

funcionalitat de HDL i proporcionar una eina per al maneig del pacient amb alt risc 

cardiovascular a nivell de prevenció primària. 

 

Per a més informació i presentació de currículums vitae, contactar amb Montse Fitó 

(mfito@imim.es). Si us plau enviar CV i còpia de l’expedient acadèmic.   

 

Data límit de presentació de CV: 31 de gener de 2015 (ampliable segons convocatòria).  

mailto:mfito@imim.es

