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La pandèmia de la COVID-19 ha plantejat moltes preguntes sobre el paper de 
la interacció entre els animals i les persones en l’emergència de noves malalties in-
feccioses. Hi haurà noves epidèmies o pandèmies en un futur proper? Podem estar 
més ben preparats per fer front a una situació similar a la que hem viscut durant el 
2020? La història recent ens demostra que tornaran a succeir brots de malalties 
emergents; el risc per als humans de nous patògens s’ha incrementat durant les 
dècades passades, i aquesta tendència segueix a l’alça. Però és difícil predir quan 
succeirà això, cosa que fa que la preparació i la vigilància siguin un enorme desafia-
ment. Tots els sectors relacionats amb aquesta vigilància de les malalties infeccioses 
han d’estar preparats per detectar i prendre decisions ràpides i encertades per quan 
arribi el moment. Entendre les malalties que afecten els animals, així com l’entorn 
on viuen aquests, és essencial si volem evitar futures pandèmies. I aquest concepte 
fa anys que es coneix i que s’intenta aplicar, sense gaire èxit. És el que es coneix per 
Una Salut. I què significa? Una Salut és un concepte molt senzill d’entendre: no 
podem entendre les malalties que afecten a les persones de manera independent a 
la sanitat animal i l’entorn en el qual vivim. És un triangle que hem de tenir molt 
present, i per això és important que la salut pública estigui connectada amb l’ani-
mal i amb l’entesa i l’estudi mediambiental. La pandèmia causada pel coronavirus 
SARS-CoV-2 ha posat de manifest moltes mancances en la nostra societat, però 
també ha fet que molts professionals d’àmbits diferents (personal sanitari, epide-
miòlegs, biòlegs i veterinàries, bioinformàtics…) treballem de manera conjunta. 
Això ha incrementat la riquesa de coneixements i ens ha fet avançar ràpidament en 
la comprensió d’aquest virus i, per tant, en el control i en el desenvolupament de 
mesures per evitar-ne la propagació. Però no només és important tenir en compte 
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26 allò que hem après de la covid-19

el concepte d’Una Salut ara i pel que fa als coronavirus. Se sap que un 75% de les 
malalties noves o emergents tenen origen en els animals, i més del 60% de malalties 
infeccioses dels humans es transmeten dels animals. És el que coneixem amb el 
nom de malalties zoonòtiques. Pel que fa a l’origen del SARS-CoV-2, es té una cla-
ra evidència que el virus que ha causat la pandèmia durant la segona dècada del 
segle xxi i que ha posat en quarantena tot el món va sorgir en poblacions de ratpe-
nats. Però com i quan ha evolucionat el virus per entrar en la població humana? 
Quant temps fa que el virus intenta mutar per adaptar-se millor a una espècie 
determinada o per fer un salt entre espècies? Queda molt camí per recórrer en 
aquest camp, però és important fer-lo. Entendre aquests mecanismes ens ajudarà 
a predir i evitar futures situacions com les que hem viscut, i a estar més prepa-
rats. I és important saber que la feina i la investigació que s’està generant al vol-
tant de la COVID-19 serviran per a aquest virus, però també han generat i gene-
raran coneixement que es podrà aplicar ràpidament a altres camps.

I què ha canviat respecte a dècades anteriors? Hi ha més risc ara que fa uns 
anys de patir noves epidèmies i fins i tot, pandèmies? El cert és que s’ha intensifi-
cat el contacte entre animals i persones, i això fa que la possibilitat de transmissi-
ons zoonòtiques s’incrementi. La desforestació i el canvi climàtic són factors im-
portants que contribueixen a la pèrdua d’habitats naturals i pressionen els 
animals salvatges a buscar noves fonts de menjar i nous hàbitats on viure. Si a 
aquests fets hi sumem el tràfic il·legal i poc regulat d’animals salvatges, el risc de 
transmissions de patògens d’animals a persones s’incrementa. Imagineu un mer-
cat il·legal d’animals salvatges on comparteixen sostre un gran nombre d’animals 
d’espècies molt diverses, en contacte estret amb les persones. Ara, sumem-hi 
unes condicions sanitàries escasses o pobres i estarem creant el lloc ideal perquè 
es portin a terme transmissions de patògens tant dins una mateixa espècie com 
entre espècies diferents. Podríem dir que es creen les condicions òptimes perquè 
un microorganisme pugui saltar fàcilment d’individu a individu, donant-li així 
l’oportunitat d’adaptar-se, de fer petites mutacions en el seu genoma que es tra-
duiran en una més bona adaptabilitat en un hoste determinat o, fins i tot, en un 
hoste o una espècie diferent (salt entre espècies).

També és cert que cal posar totes les cartes sobre la taula. Desafortunada-
ment, el tràfic de fauna salvatge és una font important de proteïna de moltes zo-
nes i comunitats rurals. Però per això és important buscar-hi alternatives i evitar 
aquests comerços il·legals, que no fan més que causar efectes negatius en la biodi-
versitat i la conservació de les espècies i dels recursos naturals.

La solució no és única ni senzilla, però passa per invertir en sistemes i xarxes 
de vigilància, el maneig de la sanitat animal i la conservació de les espècies. La in-
versió econòmica és elevada, però són més cars els riscos de no fer-ho. Organitza-
cions internacionals com l’Organització Mundial de la Salut o l’Organització  
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Internacional d’Epizoòties, juntament amb les autoritats internacionals, han 
d’unir esforços i potenciar sistemes de vigilància de zoonosis, i donar-los suport, 
per detectar, notificar i gestionar ràpidament malalties de la fauna salvatge. Per 
assegurar la prevenció de futures pandèmies calen una responsabilitat i un com-
promís a nivell global per controlar i documentar les malalties animals. Com ja 
s’ha apuntat, per aconseguir aquests objectius és essencial que els països incre-
mentin la inversió en serveis veterinaris nacionals, que són els responsables d’as-
segurar una sanitat i un benestar animals i sovint estan al capdavant del maneig de 
malalties zoonòtiques. Tanmateix, els serveis veterinaris nacionals han d’incre-
mentar la seva col·laboració amb les autoritats de fauna salvatge.

Hi ha moltes preguntes que possiblement mai no tindran resposta, o en sa-
brem la resposta d’aquí un temps. El que és clar és que cal estar preparats, i que és 
important protegir i entendre la vida salvatge i el seu entorn per evitar futures 
pandèmies.


