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El convidat   
Dimecres, 14 maig 

16:00 CReSA (Mariano Domingo) 
17:00 Pausa cafè  
17:30 Epidemiologia de malalties del porc (Jordi Casal) 
17:40 Buscant la vacuna ideal enfront el virus del PRRS (Enric Mateu)  
17:50 L'hepatitis E del porc: una nova zoonosi? (Marga Martín)  
18:00 Què sabem de nou de la malaltia de Glässer? (Virginia Aragón) 
18:10 Pestes porcines: encara busquem vacunes! (Fernando Rodríguez) 
18:20 La grip del porc i estratègies vacunals (Lorenzo Fraile) 
18:30 Taula rodona 
 

Circovirosi porcina: 10 anys d'història al CReSA-UAB 
Dijous, 15 maig  

10.00     D'on venim i on anem (Joaquim Segalés) 
11.00     Pausa cafè  
11.30     Epidemiologia: què passa entre granges? (Sergio López-Soria) 
11.45     Epidemiologia: què passa dins d'una granja? (Llorenç Grau-Roma) 
12.00     Noves eines de diagnòstic (Marina Sibila)  
12.15     Immunologia i vacunes enfront el circovirus (Maria Fort) 
12.45     Un nou virus del porc: el TTV (Tuija Kekarainen) 
13.30     Taula rodona 
 

EN PORTADA 

Es requereix candidat per a realitzar 
tesi doctoral 
 

OFERTES DE TREBALL 
 

L’objectiu final del projecte EuroFlu (finançat per la UE) és
estudiar els factors moleculars i mecanismes de
transmissió i patogènesi del virus de la Influença aviària
altament patogènic (HPAIV). Del 5 al 10 d’ abril es va
celebrar una reunió al CReSA amb l’objectiu d’organitzar
la propera reunió anual que es celebrarà a Barcelona.
(+) 

DESTAQUEM 

El CReSA busca un candidat per a realitzar una tesi
doctoral dins del projecte “Caracterització funcional i
immunològica de les proteïnes de superfície i
proteïnes secretades de soques virulentes
d’Haemophilus parasuis”, finançat pel Ministeri
d’Educació i Ciència (MEC). La data límit per a la
remissió de sol·licituds és el 31 de juliol de 2008. (+) 

EuroFlu: reunió científica i de gestió al 
CReSA 

    Butlletí informatiu de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) 
 

Totes les novetats en porcí del CReSA, a Europorc 

comunicacio@cresa.uab.cat 

Els propers 14 i 15 de maig es celebrarà a Vic la setena 
edició del Congrés Europorc. Aquest any, els investigadors 
del CReSA tindran una participació molt activa, amb 
tretze ponències sobre diverses malalties del porc. Es 
pretén que el sector conegui l’activitat investigadora i de 
serveis que es desenvolupa al centre amb la finalitat 
d’oferir solucions pràctiques i d’utilitat al sector porcí. El 
programa de ponències del CReSA es mostra a 
continuació. (+) 
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http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia53&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia52&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia47&idioma=ca
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El CReSA participa al XXXIV 
Congrés Nacional de la SEI 

Els propers 21 a 24 de maig de 2008 es celebrarà el XXXIV 
Congrés Nacional de la Societat Espanyola 
d’Immunologia (SEI) a Palma de Mallorca. El CReSA 
participa amb quatre pòsters i una comunicació oral 
sobre immunologia de circovirus, calicivirus, PRRSV i virus 
influença. (+) 
 

CONGRÉS 
El CReSA va estar present a 
EXPOAVIGA 2008 

Del 15 al 18 d’abril es va celebrar EXPOAVIGA 2008 al 
Recinte Ferial Gran Via (Barcelona). El CReSA va estar 
present a l’estand FITEC (Pavelló 2, estand H-90) 
mostrant la seva oferta tecnològica i de serveis, i va 
participar en tres xerrades sobre porcí i avicultura. (+) 

FIRA 

Seminari de la Dra. Van Reeth sobre 
grip porcina al CReSA 

La Professora Dr. Kristien Van Reeth (Laboratory of 
Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, 
Belgium) va impartir el darrer dia 9 de maig al CReSA un 
seminari sota el títol “Deu anys de investigació 
experimental amb influença en porcs: lliçons per a la 
indústria porcina y la salut pública”. (+) 
 

SEMINARI 
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Històric de butlletins CReSADIGITAL 

Ja es troba disponible l’històric de butlletins 
CReSADIGITAL, un arxiu en el que es podran consultar 
tots els números anteriors que s’hagin publicat en 
català, castellà i/o anglès. (+) 
 
 

WEB 

Contribució del CReSA sobre PCV2 a 
la reunió anual de l’AASV 

RECERCA 

 

 

Vine a investigar al CReSA. Xerrada 
informativa per a estudiants 

ACTIVITAT 

Els estudiants de 4rt ó 5è curs de Veterinària, Biologia, 
Biotecnologia, etc… interessats en el món de la 
recerca i la sanitat animal, van tenir una cita amb el 
CReSA. El darrer dia 8 de maig, a les 13:30h, es va 
organitzar una xerrada informativa a la Sala d’Actes de 
la Facultat de Veterinària de la UAB.(+) 
 

 

Els darrers 8-11 de març, es va celebrar el 39th Annual 
Meeting of the American Association of Swine 
Veterinarians (AASV) a San Diego, California. Maria Fort, 
estudiant de doctorat al CReSA va presentar una 
comunicació oral titulada “Efecte de la vacunació 
enfront al PCV2 sobre el desafiament amb aïllats de PCV2 
de diferents genotips”. (+) 
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http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia46&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia51&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia50&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia49&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia48&idioma=ca
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu31&sec=sem&anio=2008&mes=5&idioma=ca

