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El CReSA serà el responsable d’organitzar el 6th International Symposium on 
Emerging and Remerging Pig Diseases, durant els dies 12 a 15 de juny de 
2011 a Barcelona. 

Després de la darrera edició celebrada a Cracòvia (2007), el CReSA ha
pres el relleu per a organitzar el proper simposi a Barcelona. 

El comitè organitzador del simposi serà 
coordinat pels Drs. Enric Mateu i Joaquim 
Segalés, ambdós investigadors del CReSA i 
professors de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 
L’empresa encarregada d’organitzar el 
congrés és Grupo Pacífico. (+) 

 
 

EN PORTADA 

Disponibles dues noves tècniques 
serològiques per a detectar 
anticossos enfront el circovirus 

RECERCA DESTAQUEM 
 

Els dos ELISAs es basen en proteïnes recombinants
expressades en larves del insecte Trichoplusia ni
infectades amb baculovirus recombinants. Aquest
treball és fruit de la col·laboració entre investigadors
del CReSA, Departament de Biotecnologia del INIA i
ALGENEX SL. (+) 

El CReSA assumeix la vigilància 
activa de les Encefalopaties 
Espongiformes Transmissibles 

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

El CReSA, organitzador del 6th International Symposium on Emerging 
and Remerging Pig Diseases al 2011 

comunicacio@cresa.uab.cat 

 

 
El CReSA ha assumit l’anàlisi de mostres de tots els
remugants del programa de vigilància activa de las
Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EETs) a
Catalunya. (+) 

 

 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia79&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia76&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia82&idioma=ca
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CONGRÉS  
Epidemiologia de la circovirosi 
porcina 

Un article sobre epidemiologia de la circovirosi porcina, 
publicada per investigadors del CReSA a la revista Suis, 
revisa els coneixements disponibles sobre la seva 
distribució i presentació en les granges, així com les 
mesures de control i profilaxi que han resultat ser més 
eficaces. (+) 

PUBLICACIÓ 
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RECERCA 

Especial sobre malaltia de 
Glässer 

PUBLICACIÓ 

El web sobre porcí 3tres3 ha estrenat recentment una 
secció sobre la malaltia de Glässer, coordinada per la 
Dra. Virginia Aragón, investigadora del CReSA. (+) 
 

 

Un nou projecte, concedit al Dr. Enric Vidal i finançat pel
MEC, estudiarà els determinants de la barrera de
transmissió en conill i gos mitjançant models de replicació
de prions in vitro i in vivo. (+) 

Determinants de la barrera de 
transmissió en malalties priòniques 

Els darrers 10-12 de setembre va tenir lloc una reunió 
dels grups de recerca que integren l’Acció COST B28. El 
Dr. Francesc Xavier Abad, gestor de Laboratoris NBS3 
de CReSA va realitzar dues comunicacions, sobre el 
virus d’influença aviària i el virus del Nil Occidental. (+) 
 

El CReSA participa a l’Acció 
COST B28 sobre tecnologies 
array per patògens de nivell de 
seguretat 3 i 4 

 

 

 

BONES FESTES 
 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia81&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia80&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia78&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia77&idioma=ca

