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CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITÉ DE BORDEAUX I LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN L'ÁMBIT D'ESTUDIS DE DOCTORAT PER 
ATORGAR EL TÍTOL DE DOCTOR PER AMBDUES UNIVERSITATS A LA SRA. MARION 
BRENIAUX 

D'una part, la Université de Bordeaux (UBx), -en endavant, la universitat d'origen- plaça Pey Berland 
35, 33000 Bordeus (Franoa), representada pel Sr. Manuel Tunon de Lara, rector. 

I de l'altra, la Universitat Rovira i Virgili (URV), -en endavant, la universitat d'acollida- amb seu a 
Tarragona (Espanya), c/Escorxador, s/n, 43003, CIF Q-9350003-A, representada pel seu rector Dr. 
Josep Anton Ferré Vidal, en virtut del Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 6633, de 29 de 
maig de 2014), el qual representa aquesta institució d'acord amb les competéncies que s'estableixen 
a l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de 
setembre de 2003), i modificat per l'Acord G0V12312012, de 27 maro de 2012 (DOGC 6100, d'abril de 
2012). 

Per a la Sra. Marion BRENIAUX, -en endavant, la doctoranda-
Nascuda el 27 d'agost de 1988 a Dijon, Franoa 
Número de passaport 10CY98734 vigent fins al 23 de novembre de 2020 
Domicili: 14 bis, plaoa Gambetta, 33000 Bordeus 

Vist l'acord entre els governs d'Espanya i de França del 16 de novembre de 2006 (BOE 13 de febrer de 
2008, pág. 7707), per al reconeixement de titulacions d'educació superior. 
Vist el Reial decret espanyol 1393, de 29 d'octubre de 2007, sobre la planificació de l'educació 
universitária oficial. 
Vist el Reial decret espanyol 99, de 28 de gener de 2011, sobre els estudis de doctorat oficial. 
Vist el Reial decret espanyol 1002, de 5 d'agost de 2012, sobre l'expedició de titulacions universitáries 
oficials. 
Vista la Normativa de docéncia i de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili 2013-14, de 30 d'abril de 
2013. 
Vist el Decret francés de 7 d'agost de 2006, sobre les modalitats de matrícula, de publicació, 
d'impressió, de divulgació i de preservació de tesis doctorals. 
Vist el Decret francés de 7 d'agost de 2006, sobre els estudis de doctorat. 
Vist el Decret francés 2002-482, de 8 d'abril de 2002, sobre el sistema francés d'educació superior dins 
la creació de l'espai europeu d'educació superior, modificat per la Llei 2004-703, de 13 de juliol de 
2004. 
Vist el Decret francés de 6 de gener de 2005, sobre la coordinació internacional de tesis. 
Vist el Decret francés 2013-805, de 3 de setembre de 2013, sobre la fundació de la Université de 
Bordeaux. 
Vist el conveni del Consorci OENODOC. 
I d'acord amb l'objectiu comú d'estimular la cooperació internacional i de promoure la mobilitat 
d'investigadors, i per tal de complir amb les obligacions contractuals del conveni del Consorci 
OENODOC, les parts acordem en el següent marc la supervisió conjunta i la concessió del títol de 
doctora sota responsabilitat comuna. 
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DEFINICIONS 

El campus de doctorat d'enologia és un programa de doctorat conjunt internacional de tres anys en 
el camp de l'enologia i la viticultura. La universitat coordinadora és la UBx2. 

Universitat d'origen: institució principal de recerca responsable de la doctoranda. 

Universitat d'acollida: universitat col.laboradora en el programa de mobilitat. 

Pla d'estudis personalitzat : programa de formació personalitzat que la doctoranda durá a terme 
conjuntament amb els seus supervisors com a punt de partida del programa de doctorat i que la Junta 
Directiva del Consorci OENODOC ha aprovat. 

- • - • - • - • 

1. Modalítats adminístratives 

1.1. 	Durada i matrícula 

La doctoranda s'inscriu al doctorat OENODOC a partir de novembre de 2013. 

a durada estimada dels estudis de doctorat és de 36 mesos. 

L'avaluació final es fará, per tant, durant el curs académic 2015-16. Qualsevol sol•licitud d'ampliació 
d'aquest període s'ha de realitzar per escrit i l'han d'aprovar les autoritats competents de totes dues 
parts. 

• A la Universitat Rovira i Virgili, la doctoranda s'ha de matricular al programa de doctorat 
Enologia i Biotecnologia. 

• A la Université de Bordeaux, la doctoranda s'ha de matricular al programa de doctorat 
Ciéncies, Tecnologia, Salut, branca d'Enologia. 

Durant l'elaboració de la tesi, la doctoranda s'ha d'inscriure i pagar les taxes administratives a ambdues 
universitats. No obstant aixó, les taxes de matrícula s'han de pagar de la forma següent: 

• A la Universitat Rovira i Virgili per al curs 2014-15 

• A la Université de Bordeaux per a curs 2015-16 

1.2. 	Finangament i retribució económica 

La doctoranda ha de demostrar que disposa de finangament per garantir la mobilitat dins el marc del 
present conveni. 

La doctoranda rep una subvenció del Consorci OENODOC en les condicions i els terminis establerts 
pel Consorci OENODOC. 

LI Beca 	x Contracte laboral 

La Université de Bordeaux ha de proporcionar a la doctoranda un contracte laboral o de becari d'acord 
amb la llei francesa per una durada de 36 mesos, i II ha de concedir una retribució económica 
estándard de doctorat segons les lleis locals. La Université de Bordeaux ha de pagar la retribució 
económica a la doctoranda en 36 quotes. Els pagaments de les quotes mensuals s'han de fer durant 
els 30 dies posteriors a la data d'inici. 

Cobertura de l'asseguranga 

La doctoranda té l'obligació de donar-se d'alta a la seguretat social a Franga i contractar una 
asseguranga que inclogui responsabilitat civil, asseguranga de viatges i atenció médica durant tot el 
període d'estudis. 

La doctoranda ha de facilitar a les institucions una cópia del contracte de l'asseguranga. 
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La doctoranda ha de: 

• Disposar de responsabilitat civil: pólissa contractada per la doctoranda (ha d'adjuntar el certificat de 
l'assegurança). 

• Ser membre del programa de la seguretat social per a estudiants 	IZI francés o estranger 

1.3. 	Dades personals 

La doctoranda ha de proporcionar a les institucions les dades necessáries. El Servei de Recursos 
Humans de la universitat d'origen n'ha de recollir les dades bancáries. 

La doctoranda ha de mantenir informada la institució d'origen OENODOC sobre qualsevol canvi en les 
seves dades de contacte durant els tres anys posteriors a l'acabament d'aquest conveni. 

2. Projecte de recerca 

2.1. 	Proposta de projecte i supervisió 

El títol provisional del projecte de la doctoranda és: 
Mecanismes moleculars involucrats en la inhibició de bacteris de l'ácid láctic amb fenólics del vi 

S'annexa una cópia del projecte de recerca en qué treballará la doctoranda (annex A). 

La doctoranda estará amb: 

• A la unitat d'enologia EA 4577, el doctor Patrick LUCAS, que actuará com a supervisor de la 
doctoranda a la institució d'origen. 

• I de manera conjunta amb els doctors Cristina REGUANT MIRANDA 1 Fernando ZAMORA 
MARÍN, de la Universitat Rovira i Virgili, com a supervisors de la universitat d'acollida. 

2.2. 	Pla de formació personal 

La doctoranda ha d'entregar el seu pla de formació personal a la Junta Directiva del Consorci 
OENODOC durant els tres mesos posteriors a la firma del conveni de codirecció internacional de tesi. 
Aquest pla de formació personal l'han d'aprovar els supervisors de la doctoranda abans de presentar-lo 
a la Junta Directiva. La Junta Directiva ha d'aprovar el pla de formació personal; en cas contrari, la 
doctoranda tindrá un mes per presentar un nou pla de formació personal. 

El progrés de la doctoranda en el seu pla de formació personal s'avaluará tres cops durant el període 
de recerca de 36 mesos, i es revisará o modificará si és necessari. 

2.3. 	Dístribució dels períodes de recerca 

La doctoranda i els dos supervisors acorden la distribució dels períodes de recerca dividits entre les 
dues parts, tenint en compte les necessitats i circumstáncies personals de la doctoranda. 

Períodes programats a la universitat d'origen, Université de Bordeaux 

Any Nov. Des. Gen. Feb. Marg Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. 

1 x x x X x x x X x x 

2 x X x x x X x x 

3 x X x x x X x x x X 
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Períodes programats a la universitat d'acollida, Universitat Rovira i Virgili 

Any Nov. Des. Gen. Feb. Marg Abril Maig Juny Juliol Ago. Set. Oct. 

1 x X 

2 x x x X 

3 x x x 

La doctoranda ha de notificar qualsevol canvi sobre aquest programa, un cop aprovat pels directors 
d'estudi, als coordinadors de cada programa de doctorat. 

3. Defensa idíoma 

La tesi se sotmet a una única defensa reconeguda per ambdues universitats. 

La defensa es durá a terme a la Universíté de Bordeaux 

La data estimada per a la defensa és: 11/2016 

La tesi es redactará i s'avaluará en: 

	

francés 	D anglés 	 D altres idiomes (especificar) 

Si no es redacta en un dels idiomes oficials de les universitats d'origen i d'acollida, se n'haurá de fer un 
resum detallat en un d'aquests idiomes. 

El resum de la tesi es redactará i presentará en: 

	

fl francés 	li anglés 	lí castellá 

El tribunal d'avaluació de la tesi, escollit per les dues universitats, ha d'estar format de manera 
equilibrada per membres de totes dues universitats, d'acord amb la llei de 6 de gener de 2005. En cas 
de desacord, el president de la universitat on es produeix la defensa té la decisió final. El tribunal no pot 
sobrepassar els vuit membres. 

4. Atorgament del títol 

Les dues parts ens comprometem a atorgar el títol de doctora un cop superats de manera satisfactória 
tots els elements avaluables i després d'emetre una únic informe d'avaluació. 

Després de l'avaluació, les parts signants atorgarem a la doctoranda el títol de doctora, i ho farem per 
separat en cada país. 

• Doctorat / Université de Bordeaux/ Escola de Doctorat de Ciéncies de la Vida i de la Salut, 
Menció en Ciéncies, Tecnologia, Salut, branca d'Enologia 

• Doctorat en Enologia i Biotecnologia I Escola de Postgrau i Doctorat / Universitat Rovira i Virgili 

Les autoritats competents per fer-ho han d'entregar els títols, a petició del tribunal i després de la 
defensa, d'acord amb les actes i l'informe d'avaluació firmats per tots els membres del tribunal. 

En els títols s'ha d'esmentar l'especialitat o disciplina, el títol de la tesi o el títol dels temes principals 
que s'hi desenvolupen. 

A més, les institucions del Consorci OENODOC treballaran per poder disposar d'un suplement al 
diploma conjunt. Aquest suplement al diploma haurá d'especificar la disciplina científica i el títol de la 
tesi doctoral, la supervisió internacional conjunta d'estudis de doctorat i la data de la defensa de la tesi. 

5. Protecció, dipósit, reproducció í publicacíó 

Drets de propietat intel•lectual: tant els resultats com la informació, tant si es poden protegir com no, 
generats per la doctoranda durant el treball de recerca segons aquest conveni es confereixen a les 
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institucions OENODOC d'origen i d'acollida . En conseqüéncia, els resultats que es deriven de la tasca 
de la candidata de Doctorat són propietat conjunta a parts iguals per la Universitat de Bordeus i de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

En cada país la protecció del tema d'investigació, el dipósit i la publicació de la tesi s'han de fer d'acord 
amb la legislació aplicable. La protecció del tema i de la publicació, explotació i protecció dels resultats 
del treball de recerca de l'estudiant estan subjectes a la legislació i procediments aplicables en 
cadascun dels paTsos que participa en el present conveni. 

6. Obligacions de les parts 

	

6.1 	Obligacions de la doctoranda 

La doctoranda és l'única responsable de garantir el compliment de les seves obligacions d'acord amb 
aquest conveni, d'assistir de manera continuada als móduls amb l'objectiu de superar-los amb éxit, així 
com la tesi inherent al programa d'estudis. La doctoranda acorda no emprendre cap altra ocupació 
vocacional amb un sou fix paral•lel al programa de doctorat. 

Amb la signatura d'aquest conveni, la doctoranda declara que se II aplica la situació anterior. 

La doctoranda es compromet també a notificar a les universitats d'origen i d'acollida tan aviat com sigui 
possible la voluntat de realitzar canvis en la seva situació personal, motiu pel qual la situació anterior ja 
no seria aplicable, incloent-hi qualsevol situació que pugui interrompre el compliment del projecte que 
afectaria de manera directa la realització del projecte. 

	

6.2 	Condicions de recepció per les universitats 

Les universitats han de garantir que la doctoranda rebi informació general sobre allotjament i altres 
comoditats. 

7. Cancel.lació o modificació 

Qualsevol modificació del present conveni o dels annexos respectius s'ha de comunicar per escrit. 

Qualsevol modificació a la situació inicial de la doctoranda, incloent-hi l'abséncia per malaltia, l'ha de 
comunicar de manera immediata a les institucions col•laboradores del programa OENODOC. 

Qualsevol sol•licitud d'ampliació del període inicial de recerca l'han d'expressar per escrit la doctoranda 
i dos supervisors, i ha d'estar conjuntament aprovada per les autoritats competents de les universitats 
col»laboradores. Qualsevol cost que impliqui aquesta possible ampliació més enllá dels 36 mesos s'ha 
de negociar entre les parts. Aquesta negociació inclou la possible ampliació del contracte laboral o 
contracte de becária amb un máxim de dos prórrogues d'una durada d'un any cadascuna. 

L'incompliment per part de la doctoranda en termes d'assisténcia al programa de doctorat conjunt 
internacional, de manera especial l'incompliment de les condicions establertes en el present contracte, 
constitueix motiu suficient per emprendre accions amb la fínalitat de resoldre aquesta situació, que 
podrien portar al reemborsament de la beca atorgada. En cas de reemborsament, la universitat 
determinará la quantitat que s'haurá de reemborsar. 

Els signants hem de negociar i resoldre per mutu acord qualsevol problema que pugui sorgir d'aquest 
conveni. Si no es pogués arribar a un acord comú, els signants resoldrem les nostres diferéncies pel 
que fa a la interpretació o el compliment d'aquest conveni per uns mitjans que hem d'establir per mutu 
acord. 
La confidencialitat i manipulació d'informació queden cobertes per la Ilei de protecció de dades 
personals. Les dues parts acordem respectar la llei de protecció de dades personals en tots els 
aspectes aplicables a la informació que és objecte d'aquest conveni. 

Aquest conveni té una vigéncia de tres anys i es pot prorrogar segons el que estableix el punt 7 
d'aquest conveni 
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El rector de la Univ rsité de Bord 
Sr. Manuel Tuno 

El rector de la Universitat Rovira i Virgili 
r. Josep Anton Ferré Vidal 

Acordem, 
La doctor nda 

Marion BR NIA t 

Supervisor de la doctoranda a la UBx 
Sr. Patrick LUCAS 

Supervisors de la doctoranda a la URV 
Sra. Cristina REGUANT MIR AIDA- 

Sr. FERNANDO ZAMORA MARÍN 

Director d'estudis de doctorat a la UBx 
Sr. Roger Marthan 

Director d'estudis de doctorat a la URV 
Dra. Maria Jesús Torija 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, els representats de la URV i de la UBx 
en signem dos originals, en catalá i dos en anglés respectivament, al lloc i en la data que a continuació 
s'indiquen. En cas de discrepáncia, preval la versió en anglés. 

Tarragona, 2 de setembre de 2014 
	

Bordeaux, 



OENOLOGY 
DOCTORATE 
CAMPUS 

OENODOC 
Annex A. Programa científic 

Títol 
Mecanismes moleculars involucrats en la inhibició de bacteris de l'ácid láctic amb fenols del vi 

Rerefons i objectius 
Els compostos fenólics contribueixen a les propietats sensorials i a la qualitat del vi, peró poden tenir 

una influéncia negativa en el desenvolupament de bacteris de l'ácid láctic (Oenococcus oeni) necessaris 

per a la fermentació maloláctica. Durant molts anys, Lallemand ha donat suport a la unitat d'enologia 

de l'ISVV (lnstitut de Ciéncia de la Vinya i el Vi) per investigar les interaccions que es produeixen entre 

els polifenols i els bacteris de l'ácid láctic. Els resultats mostren el següent: 

- Una concentració moderada de polifenols pot inhibir el creixement al vi i la capacitat de produir-se 

una fermentació MLF d'alguns ceps O. oeni considerats ceps fenólics-sensibles. 

- Una concentració moderada estimula el creixement i la fermentació maloláctica d'altres ceps 

considerats "ceps tolerants". 
- Una concentració alta de polifenols (per sobre de la concentració enológica estándard) pot inhibir 

tots els ceps O. oeni, fins i tot els més resistents. 

- Fraccions polifenóliques diferents poden estimular o inhibir ceps diferents. 

A més de tot l'anterior, els objectius d'aquest projecte de doctorat són: 

1. Identificar els mecanismes moleculars (gens, enzims, canvis citológics) que es produeixin durant i) la 

inhibició de ceps sensorials, ii) l'estimulació de ceps tolerants i iii) la inhibició de tots els ceps amb altes 

concentracions de polifenols. 

2. Identificar els compostos polifenólics responsables de la inhibició o estimulació. 

3 . Analitzar preparats enológics que poden millorar la toleráncia als bacteris fenólics del vi. 

S'espera, a més, que les interaccions entre bacteris i polifenols del vi estiguin influenciats per altres 
parámetres com el contingut d'alcohol o acidesa. Es duran a terme experiments per avaluar l'impacte 
d'aquests parámetres per separat o en combinació amb polifenols. 

Laboratoris 
Laboratori de Microbiologia de la UBx: P. Lucas 
Laboratori de Química de la UBx: P-L. Teissedre 
Laboratori de Microbiologia de la URV: C. Reguant-Miranda 
Laboratori de Química de la URV: F. Zamora 
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Programa 

T asca  
1 

Selecció de ceps 
Nov 2013 - nov 2013 
1 mes (+) 

Laboratori 	de 
Microbiologia 	de 	la 
UBx 

- S'utilitzaran entre 4 i 10 ceps d'interés seleccionats per Lallemand (principalment miciadors 
comercials) per als experiments principals: proves d'MLF +/- fenols, análisis transcriptómiques, etc. 
- S'utilitzaran també altres ceps de les mostres de la UBx i la URV durant aquest projecte per validar els 
resultats obtinguts amb els ceps originals: exploració dels ceps (preséncia/abséncia), expressió dels 
gens, etc. 

Resultats: Ilistats de ceps 

—

Tasca 

2 
Seqüenciació de genomes bacterians 

Nov 2013-abr 2014 
6 mesos 

Laboratori 	de 
Microbiologia de 
la UBx 

És necessária la seqüenciació de ceps d'interés per a les análisis transcriptómiques. Els genomes que 
encara no estiguin disponibles a la UBx es produiran i s'avaluaran. 

Resultats: seqüéncies de genomes de ceps d'interés 

Tasca 
3 

Preparació d'extractes fenólics (primera 
part) 

Nov 2013- des 2013 
2 mesos 

Laboratori 	de 
Química 	de 	la 
UBx 

Es prepararan uns extractes fenólics de vi negre mitjaNant cromatografia flaix. Es proporcionaran 
també, altres preparats de compostos fenólics ja disponibles als laboratoris de química de la UBx o la 
URV. La composició fenólica de cada extracte analitzat vindrá determinada per l'HPLC-UV-Fluo-MS. 

Resultats: fraccions fenólíques en quantítats suficíent per a análisís MLF 

Tasca 
4 

Fenotip 	de 
(primera part) 

ceps en análisis MLF Des 2013-abril 2014 
5 mesos 

Laboratori 	de 
Microbiologia de 
la UBx 

S'analitzaran els ceps d'interés (liofilitzats proporcionats per Lallemand o preparats congelats de la 
UBx) en análisis MLF en preséncia dels extractes fenólics obtinguts en la tasca 3. També s'analitzará la 
preséncia de varietats diferents d'etanol i pH. Durant les análisis es monitoritzaran bacteris i malats. 
Les análisis MLF es realitzen en flascons de 50-100 ml que contenen vi negre estéril complementat, o 
no, amb extractes fenólics. Per a cada cep bacterial, els experiments es realitzen per duplicat o 
triplicat. 

Resultats: supervivéncía i cínética MLF de ceps exposats a condicions díverses. Dades sobre 
l'impacte estímulador/inhíbidor d'extractes fenblics, etanol i pH 

Tasca 
5 

Desenvolupament 
seqüencials d'ARN 

de métodes Des 2013- mar 2014 
4 mesos 

Laboratori 	de 
Microbiologia de 
la UBx 

Es determinaran les condicions experimentals necessáries per a la purificació i análisis de l'ARN. 
Resultats: Métode validat per preparar ARN de les análisis de MLF 
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Tasca 
6 

Análisi seq. d'ARN dels ceps obtinguts 
durant les proves experimentals d'MLF 

Feb 2014-oct 2014 
9 mesos 

Laboratori 	de 
microbiologia de 
la UBx i la URV 

S'analitzará el contingut d'ARN dels bacteris inhibits o estimulats durant 'MLF amb extractes fenólics 
diversos, etanol o pH, i es fará mitjanant análisi seq. d'ARN (al Laboratori Microbiológic de la UBx). Es 
realitzaran análisis comparatives d'informació transcriptómica per identificar gens que produeixin 
canvis ens les diverses condicions (laboratoris de microbiologia de la UBx i la URV). 

Resultats: Ilistat dels gens induits en preséncia de fenols durant l'estimulació o inhibició de ceps 
resistents o sensibles 

Tasca 
7 

PCR 	de 	mostres 	bacterianes 	en 
preséncia o abséncia de gens específics 

Juny 2014-nov 2014 
6 mesos 

Laboratori 	de 
Microbiologia de 
la URV 

Si en la tasca 6 es descobreix que la inhibició o estimulació de diferents gens per fenols és deguda a la 
preséncia o abséncia de gens específics en aquells ceps, es dissenyaran i utilitzaran PCR específics per 
analitzar els bacteris de les mostres de la UBx i de la URV. 

Resultats: Ilistat dels ceps que contenen, o no, els gens d'interés. Correlació amb els ceps 
obtinguts anteriorment (origen, grup genétic, etc.) 

Tasca 
8 

Preparació i caracterització de fraccions 
fenóliques (segona part) 

Abr 2014-abr 2016 
24 mesos 

Laboratoris 	de 
Química de la UBx i 
la URV 

Es fraccionaran els extractes polifenólics inhibidors o estimuladors dels bacteris durant les análisis MLF 
(tasca 4) per identificar aquells compostos o grups de molécules responsables de les respostes 
observades. Aquestes fraccions, derivades dels primers extractes polifenólics analitzats, s'obtindran 
mitjarnant fraccionament SPE, fraccionament TLC HPLC preparatiu. Es prepararan les fraccions en 
quantitats suficients per realitzar les análisis MLF com en la tasca 4. La composició fenólica de les 
noves fraccions obtingudes es caracteritzará per HPLC-UV-Fluo-MS i HPLC-UV-Q-Tof. 

Resultats: fraccions que contenen una varietat limitada de compostos fenólics. Quantitats 
suficients per a l'ús en análisis MLF 

Tasca 
9 

Fenotip de ceps en análisis MLF (segona 
part) 

Jun 2014-Jun 2016 
24 mesos 

Laboratoris 
Microbiologia 
UBx i la URV 

de 
de 
la 

1. Els ceps d'interés que van ser inhibits i estimulats en la tasca 4 s'analitzaran en preséncia de les 
fraccions fenóliques preparades en la tasca 8 amb l'objectiu d'establir d'una manera més precisa les 
fraccions fenóliques que tenen un impacte positiu o negatiu en el seu comportament. 

Resultats: identificació de fraccions i compostos fenólics en els bacteris inhibits o estimulats 

2. Els ceps de les mostres de la UBx i la URV que continguin gens involucrats en resisténcia/sensibilitat 
polifenólica (detectats per filtració PCR en la tasca 7) s'analitzaran en MLF per confirmar si tenen els 
fenotips desitjats. 

Resultats: validació del paper dels gens detectat a les tasques 6 i 7 

Tasca 
10 

Caracterització 
candidats 

funcional de gens Jun 2015-Jun 2016 
12 mesos 

Laboratoris 
Microbiologia 
UBx i la URV 

de 
de 
la 
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Els gens involucrats en resisténcia/sensibilitat polifenólica es caracteritzaran de manera funcional 
mitjançant métodes com l'expressió heteróloga, la producció i análisi de proteTnes 
recombinantsl'análisi de la composició de les membranes, etc. 

Resultats: análisi detallada de gens candidats 

Tasca 
11 

Análisi de les práctiques enológiques 
per contrarestar la inhibició 

Jun 2015-Jun 2016 
12 mesos 

Laboratoris 
Microbiologia 
UBx i la URV 

de 
de 
la 

S'analitzaran preparats enológics proporcionats per Lallemand mitjaNant MLF amb ceps polifenólics 
sensibles. També s'analitzaran els fenotips i les expressions dels gens candidats. 

Resultats: informació sobre la possibilitat de millorar la supervivéncia i la cinética MLF de 
bacteris en preséncia de polifenols. 
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