
CURS-FORMACIÓ

DE L'ÚS PRUDENT

D'ANTIBIÒTICS (II)

DEL  2  AL  30  DE  JUNY  DEL  2021

PRODUCCIÓ  I  ANIMALS  DE  COMPANYIA

AMB  LA PARTICIPACIÓ  DEL  MINISTERI  

D 'AGRICULTURA,  PESCA I  ALIMENTACIÓ  (MAPA)

CONSELL  DE  COL ·LEGIS  VETERINARIS  DE  CATALUNYA 



4 PONÈNCIES

2 DE JUNY

INÉS MORENO

LES FUNCIONS DEL VETERINARI D'EXPLOTACIÓ EN LA

GESTIÓ SANITÀRIA I PRODUCCIÓ

9 DE JUNY

CARLES CRISTÒFOL

CONCEPTES FARMACOLÒGICS PER A LA OPTIMITZACIÓ

DE L'ÚS DELS FÀRMACS ANTIBACTERIANS

SALVA CERVANTES

16 DE JUNY

JORDI BALIELLAS

LA BIOSEGURETAT EN LES GRANGES PEL

CONTROL DE LES MALALTIES

30 DE JUNY

L’INFORME MICROBIOLÒGIC (DEL CULTIU A

L’ANTIBIOGRAMA) EN ANIMALS DE COMPANYIA

INAUGURACIÓ DEL CURS PER LA DRA. EN

VETERINÀRIA I CATEDRÀTICA EN SANITAT

ANIMAL DE LA UAB, M. ÀNGELS CALVO



Les obligacions que la normativa vigent atribueix al veterinari
d'explotació.
Les diferències amb el concepte de veterinari autoritzat i l'encaix entre
la figura del veterinari d'explotació i veterinari d'ADS.
La importància del veterinari d'explotació, no només en la prevenció i
detecció primerenca de malalties sinó també en la lluita davant de les
resistències antimicrobianes a través de la prevenció de la necessitat
d'ús d'antibiòtics.
La tasca de conscienciació que la nova normativa li atribueix. Tot i que
la normativa que regularà aquesta figura encara no està publicada
s'anticiparà de manera general el contingut d'aquest esborrany de Reial
decret.

2 DE JUNY

INÉS MORENO

LES FUNCIONS DE VETERINARI D'EXPLOTACIÓ EN LA

GESTIÓ SANITÀRIA I PRODUCCIÓ

Llicenciada en Veterinària per la Universitat
Complutense de Madrid, va ingressar en el Cos
Nacional Veterinari l'any 2003 i des d'aleshores ha
desenvolupat la seva carrera professional en temes
de sanitat animal en el Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació (MAPA).
Actualment ocupa el càrrec de cap d'àrea d'higiene
ramadera i és responsable del programa de control
d'higiene en producció primària, del programa de
control de distribució de medicaments, de la
coordinació del bloc de mesures de bioseguretat
en les explotacions ramaderes incloses en el
present Pla Nacional de Lluita davant de les
Resistències als Antimicrobians (PRAN) i del
desenvolupament de la normativa que regularà les
funcions de veterinari d'explotació.

INÉS MORENO

17H - 18:30H 

VETERINÀRIA MAPA



Bases de la resistència als antibacterians.
Optimització de dosis mitjançant anàlisi PK/PD d'antibacterians.
Anàlisi de la utilització de pinsos medicats en producció porcina a
Catalunya.
Reflexions sobre la necessitat actual d'utilitzar els antibacterians en el
sistema productiu porcí.

9 DE JUNY

CARLES CRISTÒFOL

CONCEPTES FARMACOLÒGICS PER A LA OPTIMITZACIÓ

DE L'ÚS DELS FÀRMACS ANTIBACTERIANS

És llicenciat en farmàcia per la Universitat de
Barcelona. És director del Servei d'Anàlisi de
Fàrmacs de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), Professor associat del Departament de
Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia de la
UAB. Ha participat en projectes de recerca pública.
Ha publicat 49 articles científics en revistes
internacionals i nacionals. Se'l coneix per la seva
feina en els camps de: farmacologia, farma-
cocinètica, farmacodinàmica, metabolisme, residus
alimentaris, MRL, PK/PD.

CARLES CRISTÒFOL

17H - 18:30H 

FARMACÒLEG



16 DE JUNY

JORDI BALIELLAS

LA BIOSEGURETAT EN LES GRANGES PEL CONTROL DE

LES MALALTIES

Jordi Baliellas és un veterinari amb experiència en
porcí i avicultura en els camps de sanitat, nutrició i
producció. Es va llicenciar a la Universitat Autònoma
de Barcelona el 1997. Va treballar fins a 2016 en una
empresa integradora avícola i porcina fins a formar
part de Grup de Sanejament Porcí de Lleida (GSP) on
col·labora amb la Interprofessional de porcí de capa
blanca (Interporc) amb programes de control
regional de PRRS, ús racional d'antibiòtics i
programes de millora de bioseguretat en granges
porcines.

JORDI BALIELLAS

17H - 18:30H 

VETERINARI DE PORCÍ

Com crear un bon disseny d’un programa de bioseguretat en un granja
porcina.
Donar eines fiables, reals i pràctiques per a una bioseguretat eficient.
Aplicar la bioseguretat per un millor control de la granja.



30 DE JUNY

SALVA CERVANTES

L’INFORME MICROBIOLÒGIC (DEL CULTIU A

L’ANTIBIOGRAMA) EN ANIMALS DE COMPANYIA

Llicenciat en Veterinària per la Univ. Autònoma de
Barcelona el 1998. Acreditat en medicina felina per
AVEPA el 2013. Membre de Gemfe i del seu Comitè
Científic. Membre de la ISFM i de la AAFP. De 2000 a  
2002 fa els cursos de medicina felina de la ESAVS
(European School for Advanced Veterinary Studies) a
la Universitat de Zürich. El 2019 cursa el Feline
Dentistry Course de la ESAVS al “Istituto Veterinari”
de Novara. Cursa i supera el 2009 el Feline Internal
Medicine Course de Centre for Veterinary Education
de la Universitat de Sydney. Ha estat ponent en
diverses ocasions en congressos nacionals i
internacionals i és autor de diversos articles i cursos
de medicina interna i anestèsia felina. El 2012
publica el llibre Manual de Geriatria Canina i Felina
per a l'editorial Servet (Espanya). Traduït ja a
diversos idiomes. El 2021 serà llançat al mercat nord-
americà. El 2015 és un dels 10 redactors de l'edició
europea de la Guia GRAM, Projecte destacat pels lab.
CEVA per a l'ús responsable dels antibiòtics en
medicina de petits animals. Al març de l'any 2016
funda juntament amb la seva sòcia Anna Calvet la
Clínica Felina Barcelona, el primer hospital 24h
exclusivament Felí de l’Estat.

SALVA CERVANTES

17H - 18:30H 

Les 4 bases de l’ús empíric però racional dels antibiòtics.
El tractament bassal en el cultiu i l’antibiograma. 
Quan fer o no un cultiu, com fer-ho i la seva interpretació.
La selecció de l’antibiòtic per fer la prescripció.

VETERINARI DE FELINS


