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El projecte “Revisió i avaluació de la 
cartera científico-tecnològica del Centre 
de Recerca en Sanitat Animal” ha rebut 
finançament destinat a revisar i avaluar 
l’estoc de coneixement acumulat en el 
centre amb possibilitats de ser valoritzat.  

 
El CReSA centralitza la seva activitat a les instal·lacions de l’edifici CReSA, 
que incorpora una àmplia oferta tecnològica amb capacitat per a estudis 
de virologia, immunologia, biologia molecular i microbiologia, i conforma
un centre de referència per a la recerca, que dóna suport a les
administracions, com també a altres institucions i empreses. 
 
Gràcies a l’ajut concedit per ACC1Ó, es realitzarà una anàlisi exhaustiva i 
dirigida del coneixement que permetrà detectar tecnologies o
coneixement dins l’àmbit de la biotecnologia aplicada a la sanitat animal
amb possibilitats de ser valoritzats i introduïts al mercat. KIMBcn intervindrà 
com a assessor extern. 
 
ACC1Ó, adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, és l’agència de suport a la competitivitat de
l’empresa catalana i està especialitzada en el foment de la innovació i la 
internacionalització empresarial.(+) 
 
 

EN PORTADA 

Estudi de la transferència de 
marcadors de resistència 
bacteriana 

PUBLICACIÓ PUBLICACIÓ 

Investigadors del CReSA han estudiat la transferència 
conjunta de diferents mecanismes de resistència entre 
soques d’Enterococcus spp. i d’Escherichia coli que 
poden explicar resistències a antibiòtics. (+) 

Correlació entre el tipatge de 
soques de camp d'Haemophilus 
parasuis i les seves conseqüències 
clínico-patològiques 

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

El CReSA rep un ajut d’ACC1Ó per avaluar la seva tecnologia 

comunicacio@cresa.uab.cat 

 

 

Un article publicat per la Dra. Virginia Aragón (CReSA)
mostra que la gravetat de la malaltia de Glässer està
correlacionada amb la quantitat d’H. parasuis
recuperat de les lesions. A més, per primer cop, s’ha
reproduït la malaltia en porcs domèstics amb una
soca aïllada de la cavitat nasal de porc senglar. (+) 

 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia142&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia140&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia134&idioma=ca
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ENS HAN VISITAT 
Serveis veterinaris coreans de 
Gyeonggi visiten el CReSA 

El darrer 29 d’octubre de 2009, el director del Gyeonggi 
Veterinary Service (GVS) va venir en representació 
d'aquesta oficina del govern de la província de 
Gyeonggi, que s'ocupa dels serveis veterinaris 
d'aquesta zona de Corea del Sud. (+) 
 

ENS HAN VISITAT 

 

El darrer 17 de setembre de 2009, un grup de veterinaris 
d’Estònia especialitzats en porcí i boví van visitar el 
CReSA. També van assistir a un seminari personalitzat 
sobre malalties priòniques i neurodegeneratives. (+) 
 

Veterinaris d’Estònia visiten el 
CReSA 

 

CONGRÉS 
7ena Jornada científico-tècnica 
sobre Encefalopaties 
Espongiformes Transmissibles (EETs) 

Es va celebrar el darrer dilluns 9 de novembre de 2009 a 
la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària (UAB). La 
jornada es va adreçar al personal implicat en la 
vigilància i control de les EETs (veterinaris del 
Departament de Salut i del DAR, i personal 
d’escorxadors i d’altres sectors implicats). (+) 
 

CONGRÉS 

 

Els darrers dies 26 i 27 de novembre es van celebrar el III 
Congrés i la II Jornada Tècnica de la Societat Catalana 
d’Immunologia (SCI). Com és habitual, la Unitat 
d’Immunologia del CReSA va participar activament en 
aquests esdeveniments. (+) 

El CReSA participa en les activitats 
de la Societat Catalana 
d’Immunologia 

 

TREBALL DE RECERCA 
Lectura de tesi doctoral sobre 
influença aviària 

El darrer divendres 27 de novembre de 2009, Anna Alba 
Casals, investigadora del CReSA, va defensar el seu 
treball de tesi doctoral titulat “Vigilància de la influença 
aviària a Catalunya i desenvolupament de nous 
models per a millorar la seva sensibilitat” dirigit pel Dr. 
Jordi Casal i Fàbrega. (+) 
 

TESI DOCTORAL 

El darrer dijous 29 d’octubre de 2009, Sergio López 
Soria, investigador del CReSA, va defensar el seu treball 
de recerca titulat “Lack of transmission of porcine 
circovirus type 2 to weanling pigs by feeding them 
spray-dried porcine plasma” dirigit pel Dr. Joaquim 
Segalés i Coma. (+) 
 

Lectura de treball de recerca 
sobre PCV2 
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Bones Festes 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia141&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia139&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia138&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia136&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia137&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia135&idioma=ca
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