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El vicepresident del Govern i president en funcions de la Generalitat, Josep-
Lluís Carod-Rovira, va visitar el CReSA el darrer dilluns 17 d’agost i va
anunciar que l’executiu estudia “una major implicació i un compromís més
gran” amb el CReSA, un centre “d’excel·lència i prestigi internacional”, i
que compta amb el suport del Govern català. (+) 

 

 

EN PORTADA 

Nou web PORCIVIR sobre 
infeccions víriques del porc 

DIVULGACIÓ DESTAQUEM 
 

PORCIVIR és un projecte coordinat pel CReSA que
estudia les infeccions víriques porcines amb
repercussió econòmica, sanitària o de salut pública.
PORCIVIR ja té un nou web exclusiu on es pot
consultar tota la informació relacionada, incloent-hi
les publicacions d’interès. (+) 

El CReSA compleix amb les Bones 
Pràctiques de Laboratori (BPL) 

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

El vicepresident del Govern i president en funcions de la Generalitat, 
Josep-Lluís Carod-Rovira, visita el CReSA 

comunicacio@cresa.uab.cat 

 

P RCIVIR  
 

Així ho ha certificat la Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. El CReSA
s’ha inscrit amb el número 3/BPL/2009 en el Programa de
verificació del compliment de BPL. (+) 

 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia119&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia132&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia115&idioma=ca
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PUBLICACIÓ 
Caracterització immunohistoquímica 
de la neuropatologia de l’scrapie 
clàssic en ovelles 
 

La tremolor ovina (o scrapie) clàssica d’ovelles i cabres 
va ser una de les primeres Encefalopaties 
Espongiformes Transmissibles (EET) identificades. 
Recentment, s’ha publicat en la revista Journal of 
Comparative Pathology una caracterització 
immunohistoquímica de la neuropatologia de l’scrapie 
clàssic en ovelles. (+) 
 

PUBLICACIÓ 

 

PUBLICACIONS 
Un nou mètode per al diagnòstic 
d’infeccions per pestivirus en el 
porc 
 

PUBLICACIÓ 

Investigadors del CReSA i del Centre Nacional de 
Sanitat Agropecuària de Cuba (CENSA) han 
desenvolupat un nou mètode RT-PCR multiplex que 
proporciona un diagnòstic altament sensible, ràpid i 
econòmic del virus de la pesta porcina clàssica i 
d’altres infeccions causades per pestivirus en el porc. 
(+) 
 

 

La Unitat d’Epidemiologia del CReSA s'ocupa de la 
realització d'estudis epidemiològics, de la modelització i 
anàlisi de risc, com també de l'assessorament científic en 
el disseny, la implementació i l'avaluació de programes 
de vigilància i control de diverses malalties epizoòtiques. 
Fruit d’aquestes activitats, s’han publicat recentment tres 
nous articles en revistes indexades. (+) 

Nous resultats d'estudis 
epidemiològics del CReSA 

El linx ibèric (Lynx pardinus) és una de les quatre 
espècies de linx que existeixen actualment, originari de 
la Península Ibèrica. Els resultats obtinguts en un recent 
estudi serveixen per a establir els paràmetres bioquímics 
de referència per al linx ibèric i contribueixen a la 
conservació de les espècies. (+) 
 

Determinació dels paràmetres 
bioquímics de referència en sèrum 
per Iberian lynx 

 

 

CONGRÉS 
Cisticercosi i bioseguretat: 
temàtiques del CReSA en el 
Congrés ISAH 2009 

Investigadors de la Unitat d’Epidemiologia del CReSA 
van participar en el XIV Congrés Internacional en 
Higiene Animal (Congrés ISAH 2009) celebrat a Vechta, 
Alemanya. Els temes tractats a les seves dues 
comunicacions van ser la cisticercosi bovina i la 
bioseguretat. (+) 
 

CONGRÉS 

 

Els darrers 21-24 de juny, investigadors del CReSA van 
participar en el X Congrés Nacional de Virologia amb 
cinc comunicacions orals i quatre pòsters que van 
mostrar els últims avenços obtinguts en el CReSA en 
l’àrea de virologia veterinària. (+) 

El CReSA participa en el X Congrés 
Nacional de Virologia 

 

AJUT 
El CReSA participa en dos 
esdeveniments europeus sobre 
Immunologia 
 

Investigadors del CReSA van participar amb un total de 
vuit comunicacions en el 3r EVIW (Taller Europeu 
d’Immunologia Veterinària, 10-13 setembre 2009) i en el 
2n ECI (Congrés Europeu d’Immunologia, 13-16 
setembre 2009), que es van celebrar a Berlín, 
Alemanya. (+) 

CONGRÉS 

El CReSA ha rebut una subvenció de l'Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a 
finançar el projecte “Què en saps de les malalties dels 
animals que consumeixes?”. Es tracta d’una acció 
dirigida a tots els públics amb la finalitat de donar a 
conèixer socialment la importància de la recerca en 
sanitat animal com a eina de progrés i benestar. (+) 
 

L’AGAUR atorga al CReSA un ajut 
per a la divulgació científica 

  

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia125&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia126&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia129&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia121&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia124&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia116&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia122&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia123&idioma=ca
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OFERTES DE TREBALL 
Lectura de tesi doctoral sobre 
hepatitis E 

El darrer dilluns 28 de setembre de 2009, María Isabel 
Casas Sanahuja, estudiant de doctorat en el CReSA, va 
defensar el seu treball de tesi doctoral titulat 
“Epidemiologia i patogènia de la infecció pel virus de 
l'hepatitis E en porcs a Espanya” dirigit per la Dra. 
Margarita Martín Castillo. (+) 
 

TESI DOCTORAL 

 

 
El CReSA ha convocat dues places de tècnic per a la 
Unitat de Biocontenció i busca candidats per a 
realitzar tesis doctorals en diverses àrees. (+) 
 

Convocatòria per cobrir places 
vacants en el CReSA 

 

TREBALL DE RECERCA 
Lectura de treball de recerca 
sobre influença aviària 

Kateri Bertran Dols, estudiant de doctorat del CReSA,  
va efectuar el dia 23 de juliol la lectura i defensa del 
seu treball de recerca titulat “Pathogenesis of high and 
low pathogenic avian influenza virus infection in red-
legged partridges (Alectoris rufa)”, dirigit per la Dra. 
Natàlia Majó i codirigida per la Dra. Roser Dolz. (+) 
 

TREBALL DE RECERCA 

Natalia María Nieto, estudiant de doctorat del CReSA, 
va efectuar el dia 24 de juliol la lectura i defensa del 
seu treball de recerca titulat “Desenvolupament i 
avaluació d’una PCR semianiuada per a la detecció 
de complex Mycobacterium tuberculosis en teixits de 
remugants”, dirigit pel Dr. Mariano Domingo i amb 
Bernat Pérez com a tutor. (+) 
 

Lectura de treball de recerca sobre 
tuberculosi en remugants 

 

TREBALL DE RECERCA 
Lectura de treball de recerca sobre 
influença porcina 

TREBALL DE RECERCA 

Marc Boix, estudiant de doctorat del CReSA, va 
efectuar el dia 23 de setembre la lectura i defensa del 
seu treball de recerca titulat “Disseny d’una tècnica 
immunològica d’ELISA per la detecció de l’exposició a 
mosquits del gènere Culicoides en remugants 
domèstics”, dirigit per Nitu Pagès i el Dr. Fernando 
Rodríguez. (+) 

Lectura de treball de recerca sobre 
detecció de Culicoides  
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Juliana del Pilar González Zabala, estudiant de 
doctorat del CReSA, va efectuar el dia 16 de 
setembre la lectura i defensa del seu treball de 
recerca titulat “Estudi in vitro del patró d’adhesió viral 
en el virus de la influença porcina”, dirigit pels Drs. 
Francesc Xavier Abad Morejón de Girón i Antonio 
Ramis Salva. (+) 
 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia128&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia131&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia117&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia118&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia127&idioma=ca
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2009&sub=noticia130&idioma=ca

