
 
 
 
 
Benvolgudes, benvolguts, 
 
El Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CCVC) i els quatre Col·legis de 
Catalunya, juntament amb IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)), volem iniciar 
un estudi per detectar casos d’infecció amb SARS-CoV-2 en gossos i gats a 
Catalunya.  
 
Voldríem destacar que és la primera vegada que Col·legis i Consell participem en un 
estudi d’aquestes característiques. 
 
L´IRTA-CReSA, i es especial el Dr. Quim Segalés  veterinari (UAB, 1991) i actualment 
catedràtic a la Facultat de Veterinària de la UAB i investigador de l’IRTA-CReSA. Té 
més de 25 anys d’experiència en desenvolupament de models animals i malalties 
infeccioses, sobretot en l’espècie porcina. Des de fa 6 anys està treballant amb 
coronavirus zoonòtics (bàsicament MERS-CoV) i ara també amb SARS-CoV-2, 
especialment en la vessant de models animals i testatge de vacunes.  

 
Amb aquest estudi volem saber mes sobre el SARS-Cov-2 , com es el grau de 
transmissió entre espècies o  la resposta immunitària que provoca en els gossos i 
gats,  tot sota la perspectiva d´ONE HEALTH (UNA SALUT). 
 
Necessitem la vostra col·laboració  per la recollida de mostres que precisa l’estudi,  per 
poder fer  RT-PCR de SARS-CoV-2 i la detecció d’anticossos en sèrum/plasma. Us 
adjuntem el protocol  per a l’enviament de les mostres, on es concreta en quins 
animals s’han de recollir i en quines condicions. S’ha d’indicar una breu informació de 
les característiques de l’animal. Recomanem l’enviament de les mostres abans de 
dimecres per poder realitzar una correcta gestió d’aquestes. 

 
El processat de les mostres no es farà de manera immediata, sinó que ara només 
es realitzarà la recollida, posteriorment , quan es disposi de kits de diagnòstic i d’un 
nombre de mostres suficients es procedirà a la seva anàlisi.  No hi ha límit, ara per ara 
en el nombre de mostres a enviar pel seu posterior estudi. 
 
Quan tingueu previst recollir la mostra, poseu-vos en contacte amb el vostre Col·legi 
que s’encarregarà de gestionar l’enviament  al centre IRTA-CreSA a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Si teniu qualsevol dubte, si us plau envieu la consulta al mail del Consell, 
consell@veterinaris.cat  
 
Esperem que sigui  del vostre interès participar en aquest estudi. Ens agradaria 
comptar amb la vostra col·laboració.  
 
Afectuosament,  
 
 

 


