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Al meu marit Francesc
A les meves filles Marta i Laura

Als meus nets Durc, Mai, Amàlia, Bernat, Unai i Ton
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La salut és la primera de totes les llibertats

Henry-Frédéric Amiel (1821-1881)
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Discurs d’ingrés llegit per l’acadèmica electa  
Dra. Àngela Domínguez i García

Excel·lentíssim Senyor President de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya,

Molt il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Digníssimes  autoritats,
Benvolguts familiars, amics i companys,
Senyores i senyors,

En primer lloc vull expressar el meu agraïment als membres de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya que em van escollir per 
formar part d’aquesta noble institució com a acadèmica numerària, 
cosa que fa possible que avui tingui l’honor de llegir aquest discurs 
d’ingrés davant de tots vostès.

Igualment és un honor per a mi comptar amb els professors 
Miguel Angel Asenjo i Tomàs Pumarola, a qui agraeixo el suport 
que m’han donat al llarg de la meva activitat professional i que hagin 
acceptat ser els meus padrins en aquest acte solemne. 

Serà per a mi un honor ocupar el setial que ha deixat lliure 
el Molt Il·lustre Professor Gabriel Ferraté i Pascual en passar a la 
categoria d’acadèmic numerari emèrit. El professor Gabriel Ferraté 
va ingressar com a acadèmic numerari d’aquesta institució el 21 de 
maig de 1995 amb la lectura del seu discurs Màquines, organismes 
i sistemes. De la biorobòtica a la vida artificial. Cursà estudis 



d’Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers 
Industrials de Barcelona i es doctorà el 1958. L’any 1965 aconseguí 
la càtedra d’Automàtica de l’esmentada escola i posteriorment 
fou responsable del Departament d’Automàtica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. L’any 1969 fou nomenat director de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
càrrec que ocupà fins al seu nomenament com a rector de la Universitat 
Politècnica de Barcelona el 1972. Posteriorment fou nomenat 
director general d’Universitats i Investigació i director general de 
Política Científica. Ha estat rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva activitat 
científica i investigadora s’ha centrat en els camps de l’automàtica 
i de la informàtica; ha creat i dirigit el Laboratori d’Automàtica 
i ha presentat nombrosos treballs de recerca en publicacions i 
congressos nacionals i internacionals. Ha estat director de l’Institut 
de Cibernètica, institució des de la qual ha dirigit i participat en 
treballs de recerca relacionats amb la robòtica i la bioenginyeria, i ha 
centrat la seva activitat en la modelització dinàmica i la simulació del 
sistema cardiovascular, la fiabilitat de vàlvules cardíaques artificials 
i el disseny d’instrumentació biomèdica. És membre numerari de 
l’Institut d’Estudis Catalans i membre de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona. Està en possessió de la Gran Creu 
d’Alfons el Savi, i és Oficial de l’Ordre des Palmes Académiques 
de França. El 1992 li va ser concedida la medalla Narcís Monturiol 
de la Generalitat de Catalunya al mèrit científic i tecnològic i el 
1996 la Creu de Sant Jordi. Davant d’aquesta dilatada trajectòria 
d’excel·lència en les vessants acadèmica, professional i humana, 
només em queda dir, amb tota modèstia, que espero ocupar amb 
dignitat el setial que ell ha ocupat.

Vull donar les gràcies molt especialment al professor Lluís 
Salleras i Sanmartí per haver acceptat fer el discurs de resposta en 
aquest acte solemne. Es llicencià en Medicina i Cirurgia a la Facultat 
de Medicina de Barcelona el juny de 1963 i es doctorà a la mateixa 
facultat el febrer de 1980. Especialista en Medicina Preventiva i Salut 
Pública, ha estat director general de Salut Pública de la Generalitat 
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de Catalunya des del 1988 fins al 2004. El 1987 va ocupar la càtedra 
de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona i el 1988 la de cap del Servei de Medicina 
Preventiva de l’Hospital Clínic. Ha publicat centenars d’articles en 
revistes científiques sobre temes de medicina preventiva i de manera 
especial sobre vacunacions. Ha dirigit les dues edicions del llibre 
Vacunaciones preventivas, text que ha estat de referència en llengua 
castellana per als investigadors sobre vacunes i vacunacions. El 10 
de juny de 2001 va llegir el seu discurs d’ingrés com a acadèmic 
numerari  Les vacunes en l’eliminació-erradicació de les malalties 
infeccioses transmissibles i vull destacar el seu indiscutible lideratge 
en múltiples programes de promoció de la salut i especialment en 
els calendaris de vacunacions sistemàtiques tant per a la població 
pediàtrica com per als adults. El professor Salleras va ocupar el 
càrrec de màxima responsabilitat a la Direcció General de Salut 
Pública durant setze anys i jo he estat treballant en aquesta direcció 
divuit anys, dels quals quinze sota la seva direcció. He après molt 
del professor Salleras, tant de vacunologia com d’integració de 
les activitats preventives a la pràctica assistencial i a les oficines 
de farmàcia, però el que més útil m’ha estat és, sens dubte, el seu 
exemple que els estudis de salut pública ben dissenyats i ben realitzats 
també són possibles en l’administració sanitària. Ell em va animar 
a sol·licitar finançament per a projectes de recerca en convocatòries 
públiques competitives amb equips d’investigadors que també 
treballaven en unitats de vigilància epidemiològica. Li agraeixo que 
em donés suport i que m’animés a posar en marxa projectes que 
pretenien respondre a alguns dels interrogants que ens plantejava la 
pràctica de la salut pública. 

Tot seguit passo a fer un breu recorregut pels camins de la 
meva vida acadèmica i professional que m’han portat fins aquí. Vaig 
néixer i viure a Badalona fins als 21 anys i a la meva família no 
havia hagut cap metge ni cap altre professional de la sanitat. El meu 
pare era mestre de la Generalitat Republicana, va ser empresonat i 
represaliat pel franquisme i després va treballar sempre més amb 
entusiasme i dedicació a l’Escola Pia Sant Antoni de Barcelona. La 
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meva mare es va dedicar a la discreta però essencial feina de cuidar 
de la família i era, a més, una excel·lent cosidora, qualitat que li 
servia per reforçar l’economia familiar. Tots dos em van inculcar 
els valors de la responsabilitat i de l’esforç i a ells els dec tot el que 
soc. El meu interès per la medicina es va despertar quan havia de 
decidir què estudiar, perquè em semblava que combatre la malaltia 
era un objectiu molt útil a la societat. Però, de fet, altres estudis com 
els d’antropologia o els de sociologia també m’interessaven. Eren 
uns temps conflictius i jo tenia moltes inquietuds socials que em 
van motivar a mantenir un compromís polític durant la meva època 
d’estudiant a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
de 1973 a 1979. Durant aquells anys vaig anar descobrint que el 
que realment m’agradaria en el futur seria utilitzar la meva formació 
com a metge per treballar en la vessant més comunitària i social de 
la medicina. En acabar la llicenciatura vaig treballar com a metge 
assistent al Servei de Gastroenterologia i Hepatologia de l’Hospital 
Clínic, on vaig tenir el privilegi de tenir mestres tan excel·lents 
com el Dr. Miquel Bruguera i el Dr. Joan Rodés, entre d’altres, dels 
quals vaig aprendre com s’exercia una medicina hospitalària de gran 
qualitat científica i humana. Les sessions clíniques que es feien al 
Servei eren per a mi un pou sense fons de coneixements. Però, com 
he comentat, la meva vocació estava decantada cap als aspectes més 
socials de la medicina. Quan es va convocar una plaça de resident 
al Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic que dirigia 
el professor Francesc González Fusté, acadèmic numerari d’aquesta 
institució que va ingressar el 1974 amb el discurs Epidemiologia 
y profilaxis de la hepatitis vírica, m’hi vaig presentar i vaig ser 
resident d’aquell servei durant tres anys, de 1980 a 1983. M’hi 
vaig formar com a preventivista i em vaig iniciar com a professora 
ajudant en la docència de l’assignatura Medicina Preventiva i Social 
a l’ensenyament de Medicina i d’Higiene i Sanitat a l’ensenyament 
de Farmàcia. A la vegada, seguia amb interès les convocatòries de 
places de facultatius al Servei de la Sanitat Nacional. Va haver-hi 
una convocatòria de facultatius epidemiòlegs i m’hi vaig presentar: 
vaig obtenir la plaça de la província de Barcelona, que vaig ocupar al 
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Servei Territorial de Barcelona del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social (al passeig de Lluís Companys) el juny de 1983. Amb dues 
filles molt petites, les possibilitats que tenia per anar a formar-me a 
alguna institució estrangera eren limitades, però, tot i així, el 1984 
vaig sol·licitar una beca al British Council, que se’m va concedir, i 
el 1985 vaig poder fer un curs d’estiu d’Epidemiologia a la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine i una visita al Public Health 
Laboratory Service de Londres. Després d’haver treballat sis anys 
com a epidemiòloga al Servei Territorial de Barcelona, el 1989 vaig 
llegir la tesi que m’havia dirigit el professor Lluís Salleras, titulada 
Notificación obligatoria y vigilancia epidemiológica de enfermedades 
infecciosas en la provincia de Barcelona durante el periodo 1982-
1986 i vaig passar a desenvolupar la meva activitat professional a 
la Direcció General de Salut Pública del Departament de Sanitat i 
Seguretat Social. Vaig ocupar fins al maig de 2007, successivament, 
els càrrecs de cap de Secció de Control Epidemiològic, cap de Servei 
de Vigilància Epidemiològica, directora de Programes de Vigilància 
de Salut Pública i subdirectora general de Vigilància i Resposta a 
Emergències de Salut Pública. De manera inherent al meu càrrec, 
vaig participar en l’elaboració i implementació de les mesures de 
vigilància i control del SARS (síndrome respiratòria aguda greu) que 
havia aparegut el 2002. Aquella emergència internacional va tensar 
els recursos de vigilància que teníem a Catalunya per fer front a 
possibles importacions i va posar de manifest que era absolutament 
necessari prestar els serveis de vigilància, no només en horari laboral 
de dilluns a divendres com fins llavors, sinó les 24 hores els 365 dies 
de l’any. Amb el suport inestimable del Dr. Salleras, vam organitzar 
el SUVEC (Sistema d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de 
Catalunya) que, encara que amb uns recursos molt per sota del que 
realment hauria calgut i amb molt voluntarisme per part de tots els 
epidemiòlegs que s’hi van implicar, va suposar un punt de millora en 
la vigilància de la salut pública a Catalunya. El 26 de juny de 2003, 
vaig fer una ponència titulada “Síndrome respiratòria aguda greu, 
vigilància i prevenció”, a la Societat Catalana de Malalties Infeccioses 
i Microbiologia Clínica. En aquesta ponència vaig mostrar que 
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a Catalunya havíem tingut 73 notificacions de sospita de cas però 
que afortunadament no se’n va confirmar cap i, com a conclusió, 
vaig destacar la importància de la vigilància d’aquella malaltia per 
reforçar la vigilància de les infeccions emergents, ja que la lluita per 
la supervivència entre l’home i els microorganismes continuaria i 
apareixerien nous agents infecciosos i que, quan no es disposa de 
tractament o de prevenció específica, les mesures d’aïllament dels 
casos i la vigilància i/o quarantena dels contactes són fonamentals per 
interrompre la transmissió de la malaltia. Com explicaré al discurs 
que llegiré a continuació, aquestes tres conclusions són plenament 
vigents. De l’època en què vaig estar a la Direcció General de Salut 
Pública, vull destacar la responsabilitat de coordinadora de docència 
per al programa de l’especialitat de Medicina Preventiva i Salut 
Pública. Jo era ferma defensora que aquesta especialitat no havia de 
ser patrimoni exclusiu dels hospitals. Novament amb el suport del Dr. 
Salleras, vam preparar la documentació per justificar i sol·licitar que 
la Direcció General de Salut Pública fos també unitat docent i que 
pogués formar especialistes de Medicina Preventiva i Salut Pública. 
La unitat va ser acreditada i van arribar a incorporar-se dos residents 
el 1998, però  poc després de la seva incorporació se’ns va informar 
que no es podia activar el mecanisme per retribuir aquests metges 
interns residents des del Departament de Sanitat i les dues places van 
haver de ser derivades a unitats docents hospitalàries (de l’Hospital 
Vall d’Hebron i de l’Hospital de Bellvitge, respectivament). Aquest 
episodi em va fer viure de manera molt propera la inexplicable 
dicotomia que hi havia entre la vessant hospitalària de la medicina 
preventiva i la vessant de la salut pública. Vaig viure aquesta 
dicotomia novament el 2007, quan, després d’haver estat habilitada 
com a catedràtica d’universitat, no va ser possible compatibilitzar 
la funció d’epidemiòloga que desenvolupava a l’administració 
sanitària amb la de professora titular a la universitat. La meva 
experiència em diu, però, que malgrat dificultats administratives que 
s’han de superar, es pot fer i s’ha de fer recerca en salut pública a 
l’administració sanitària. Quan el 2007 vaig haver d’escollir i vaig 
optar per la universitat, el fet d’haver estat a primera línia en els 
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serveis de salut pública de l’administració sanitària em va resultar 
molt enriquidor i m’ha facilitat enormement tant la recerca en salut 
pública que desenvolupo com a coordinadora del grup CIBERESP 
de la Universitat de Barcelona com la docència de les matèries que 
imparteixo en diversos ensenyaments a les facultats de Medicina i 
Ciències de la Salut i de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

Des que vaig deixar l’administració sanitària he continuat 
col·laborant amb els seus responsables (Joan Guix, Josep Maria 
Argimon, Carmen Cabezas) i amb diversos tècnics de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i a tots ells els agraeixo el seu suport.

He de donar les gràcies a altres persones que m’han ajudat 
a arribar fins aquí: al cap del servei de Medicina Preventiva de 
l’Hospital Clínic, professor Francesc González Fusté, per haver-me 
ensenyat a treballar amb rigor i entusiasme, i a José Maria Bayas 
i Pedro Alamillos, els meus residents grans; a Fèlix Pumarola i a 
Patricio Garrido, del Servei Territorial de Salut de Barcelona; a 
Antoni Plasència, director general de Salut Pública a la meva darrera 
etapa al Departament de Salut pel suport que em va donar per al 
desenvolupament d’activitats de recerca en epidemiologia i salut 
pública; a Francesc Cardellach, Josep Maria Grau, Antoni Trilla, 
Andreu Prat i a tots els professors i el personal d’Administració i 
Serveis del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona; 
a Josep Maria Antó, Miguel Delgado i Marina Pollàn, responsables 
del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública en diferents èpoques; 
a Pere Godoy, Pilar Muñoz, Joan Batalla, Neus Cardeñosa, Núria 
Torner, Ana Martínez, Eva Borràs, Pilar Ciruela, Irene Barrabeig, 
Pere Plans, Mireia Jané, Josep Maria Jansà, Maretva Baricot, 
Conchita Izquierdo, Luis Urbiztondo, Inma Crespo, Núria Soldevila 
i Diana Toledo, companys  del grup de recerca; a Josep Vaqué i a tots 
els membres del Consell Assessor de Salut Pública; a Guillem Prats, 
per les seves interessants reflexions i la seva ajuda en l’elaboració 
de guies i documents de recomanacions, així com als investigadors 
de totes les institucions assistencials i docents amb les quals he 
col·laborat per haver dipositat la seva confiança en la meva persona 
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i per haver facilitat l’execució dels projectes que he dirigit. Tots ells 
m’han ajudat a créixer en les vessants professional i personal. 

Vull expressar també el meu agraïment als professors amb els 
quals he compartit docència a diversos ensenyaments els darrers 
cursos acadèmics (Margarita Fuentes, Esteve Saltó, Núria Torner, Eva 
Borràs, Mireia Jané, Maria Grau, Marta Cabanas, Carles Vilaplana, 
Dolores Álamo i Diana Toledo) i amb la majoria dels quals vam 
haver d’aprendre de manera molt accelerada a canviar les classes i 
els exàmens presencials per sessions virtuals el curs 2019-2020.

També vull agrair als acadèmics de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya per la confiança que sempre m’han mostrat 
i, en especial, al Dr. Ramón Canela, que va tenir la deferència de 
contestar al meu discurs d’ingrés com a acadèmica numerària el 
2007 i amb qui vaig compartir bona part de la meva activitat docent 
a la Facultat de Farmàcia. 

I, evidentment, vull agrair el suport incondicional que he 
tingut del meu marit, el Francesc José María, amb qui em vaig casar 
fa 45 anys i que m’ha acompanyat i ajudat a superar tots els reptes 
professionals que he tingut, i el suport de les meves filles Marta i 
Laura, que, malgrat que no els hagi pogut dedicar sempre el temps 
que hauria volgut, m’han mostrat sempre la seva comprensió i suport. 
Per als sis meravellosos nets que tinc i que m’omplen d’estima 
espero poder tenir la dedicació que es mereixen en els propers anys. 
Agraeixo igualment als meus germans, nebots, gendres i a tota la 
família l’acompanyament i el caliu que sempre m’han donat. 

I a continuació passaré a llegir el meu discurs d’ingrés.
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L’EMERGÈNCIA DE NOUS CORONAVIRUS AL SEGLE 
XXI DES DE LA PERSPECTIVA DE SALUT PÚBLICA. 
REPTES PLANTEJATS I LLIÇONS APRESES 

El 7 de gener de 2020 les autoritats xineses van identificar un 
nou virus de la família Coronaviridae com a agent causant d’un brot 
de 27 pneumònies que s’havien notificat el desembre de 2019 i que 
tenien en comú l’exposició a un mercat de peix, marisc i animals 
vius de la ciutat de Wuhan, a la província de Hubei. Aquest virus es 
va anomenar SARS-CoV-2, per l’acrònim del nom en anglès de la 
malaltia que ocasionava (severe acute respiratory syndrome) i perquè 
era el segon coronavirus descrit que causava aquesta síndrome (el 
primer s’havia anomenat SARS-CoV). La seva seqüència genètica 
va ser compartida l’11 de gener. Dos mesos més tard, l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) va declarar la situació de pandèmia 
de COVID-19 (acrònim de la malaltia en anglès) causada pel nou 
coronavirus. El SARS-CoV-2 no és el primer coronavirus d’origen 
animal que ha saltat dels animals a l’home aquest segle. Dos altres 
coronavirus ho havien fet abans: el SARS-CoV el 2002 i el MERS-
CoV el 2012. 

L’epidèmia de SARS va començar a la província xinesa de 
Guandong a mitjans de novembre de 2002, i el març de 2003 va ser 
objecte d’atenció mundial quan es van notificar a l’OMS casos de 
pneumònia aguda greu a diversos països asiàtics. La malaltia va afectar 
de manera important alguns pacients, les seves visites i treballadors 
de centres sanitaris, però també persones allotjades en determinats 
hotels i persones que havien viatjat en avió. La transmissió de la 
malaltia va ser ràpida, però limitada a determinats llocs com la Xina, 
Hong Kong, Taiwan, Singapur i Toronto, entre d’altres. Va afectar 29 
països, amb 8098 casos i 774 defuncions. En resposta a aquesta greu 
malaltia, l’OMS va coordinar un programa de control que incloïa 
l’aïllament dels casos, l’atenció dels contactes, la quarantena de les 
persones exposades, el control dels viatgers als aeroports i l’adopció 
de precaucions per evitar la transmissió per gotes respiratòries 
i aerosols als centres sanitaris. Les mesures de contenció van ser 
eficaces gràcies, en gran part, al fet que la contagiositat de la malaltia 
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es corresponia amb la presència de manifestacions clíniques.1 Se sap 
que l’epidèmia en humans es va originar per la transmissió d’un 
coronavirus dels ratpenats a les civetes de les palmeres (Pagum 
larvata) o a altres animals com el gos viverrí japonès (Nyctereutes 
procyonoides) que es venien vius al mercat de Guandong. Per mitjà 
de mutacions, i possiblement també de recombinacions, aquest 
coronavirus va adaptar-se a l’espècie humana i va ocasionar brots 
localitzats. Estudis serològics van demostrar que el SARS-CoV no 
circulava de manera significativa en humans abans de l’epidèmia 
de 2002-2003.2 Tanmateix, es va observar que algunes persones que 
treballaven en mercats d’animals salvatges a la Xina tenien evidència 
d’infecció abans de 2003.3 Això podria significar que el virus hauria 
circulat en mercats d’animals vius durant anys i que l’epidèmia de 
SARS només es va produir quan van confluir una sèrie de factors 
facilitadors de la transmissió a nivell poblacional. Si bé l’origen del 
SARS-CoV estaria en animals no primats, la transmissió en humans 
es va produir per contacte de persona a persona, per gotes, per 
fòmits i probablement també per aerosols. Com s’ha assenyalat, la 
transmissió usualment es produïa després de l’inici dels símptomes 
i la major proporció dels contagis es va produir en convivents i en 
centres sanitaris. La majoria dels individus transmetien el virus 
només a una o a poques persones susceptibles. Tanmateix, es va 
observar que un considerable nombre de persones s’havien infectat 
a partir del anomenats “superdisseminadors”,4 és a dir, persones 
que en determinades circumstàncies infecten múltiples contactes 
susceptibles com a resultat de tenir una càrrega viral elevada o d’una 
major tendència a aerosolitzar virus que la majoria dels infectats. 
Des del juny de 2003, moment en què l’epidèmia es va considerar 
controlada, només es van produir 17 casos i tots abans de juny de 
2004.

Atès que no hi ha hagut casos des de llavors i que els darrers 
van ser en personal de laboratori que estudiava el virus,5 s’ha 
generat certa controvèrsia sobre si la malaltia s’hauria de considerar 
erradicada o no.6 L’OMS, en el seu document de consens sobre la 
malaltia, va assenyalar que és improbable que l’erradicació, és a dir, 
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la reducció permanent a zero de la incidència mundial com a resultat 
d’esforços deliberats, s’aconsegueixi amb aquesta malaltia, perquè 
es tracta d’una infecció d’origen animal. S’ha trigat  anys fins que 
el virus ha generat variants en hostes salvatges, i, per tant, algun 
dia podria tornar a emergir si es donessin circumstàncies similars 
a les que van permetre la seva emergència. Per això, manté que la 
malaltia està controlada però no erradicada.7 L’Oficina Regional de 
l’OMS del Pacífic Occidental, en el seu balanç sobre com s’havia 
pogut aturar l’epidèmia, va destacar que en el futur calia considerar 
que la transparència és la millor política per fer front a les malalties 
emergents, ja que, si s’haguessin notificat més ràpidament els casos, 
probablement l’impacte de l’epidèmia hauria estar menor. També va 
esmentar que les tècniques del segle xix d’aïllament, identificació 
de contactes i quarantena havien demostrat una gran utilitat i que 
els models de cria i comercialització d’animals afecten de manera 
molt important la salut dels humans. Va destacar la importància de la 
col·laboració entre científics i laboratoris de tot el món per identificar 
l’agent causal i va dir que aquesta col·laboració s’havia de potenciar 
per fer front a microorganismes emergents. L’epidèmia de SARS va 
posar de manifest la importància de canviar determinades pràctiques 
de ramaderia i de veterinària si es vol reduir la probabilitat que 
emergeixi un nou virus procedent del món animal.8

La síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS) es va 
identificar per primer cop el 2012 a l’Aràbia Saudita en un pacient que 
presentava un quadre de pneumònia i que va morir per insuficiència 
respiratòria i renal. El virus detectat a l’esput es va seqüenciar i es va 
trobar que estava relacionat amb diversos coronavirus dels ratpenats. 
Aquest virus va rebre la denominació de MERS-CoV. Fins al gener de 
2022 s’han detectat 2600 casos en 27 països amb 943 defuncions: la 
letalitat del 36,2 % és clarament superior a la de pneumònies d’altres 
etiologies.9 La majoria de casos, en els primers mesos de l’aparició 
del MERS, eren casos en què la transmissió havia estat nosocomial, 
especialment en pacients atesos en unitats de cures intensives i durant 
els procediments que generaven formació d’aerosols. Se sap que el 
virus pot transmetre’s a partir dels camells, per exposició a les seves 
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secrecions, pel consum de llet crua o per contaminació ambiental. 
La transmissió a l’àmbit familiar, fora dels centres sanitaris, és poc 
freqüent.10 A mitjan 2015 va ocórrer un brot a Corea del Sud, a partir 
d’un viatger que tornava de la península aràbiga, que va afectar 
186 persones i que va ocasionar 38 defuncions. Es tractava d’una 
persona que havia requerit atenció a diversos serveis d’urgències 
hospitalàries abans que se’l diagnostiqués.

El MERS-CoV s’ha aïllat a camells a la península aràbiga, 
Àfrica i alguns indrets d’Àsia. Estudiant bancs de sèrum de camell  
obtingut a l’inici de la dècada dels vuitanta, s’ha evidenciat que ja 
llavors havia infecció pel virus en aquests animals. Tanmateix, les 
infeccions en humans no s’havien identificat a la península aràbiga 
abans del 2012. La diferència en la prevalença de la infecció en 
camells i humans no està explicada i pot estar relacionada amb 
les interaccions humans-camells. S’han detectat a l’Àfrica i altres 
llocs virus similars al MERS-CoV en ratpenats, però el MERS-CoV 
no s’ha aïllat encara de cap espècie de ratpenats, fet que avala la 
seva transmissió als camells fa anys i la seva posterior evolució 
en aquesta població. La presència d’elevats títols d’anticossos en 
camells adults a la península aràbiga suggereix que aquests animals 
estan periòdicament exposats al MERS-CoV. També en poblacions 
humanes que tenen contacte amb camells s’han detectat anticossos 
específics enfront de MERS-CoV.11 En analitzar la sèrie de casos 
registrats es va veure que el 30 % dels casos es consideraven casos 
primaris, però d’aquests només un 50 % tenien història de contacte 
amb camells. Una possible explicació seria que el virus circula a 
baix nivell en algunes poblacions i que els casos clínics ocorren 
només ocasionalment, sobretot si els pacients tenen comorbiditats. 
Tot i que no està demostrat, això explicaria que alguns casos primaris 
no tinguin història de contacte amb camells. Als hospitals el virus 
es transmet per contacte i aerosols, i es poden detectar a l’aire o a 
superfícies d’objectes durant diversos dies.12 Les recomanacions per 
evitar el contagi inclouen les precaucions per evitar la transmissió 
per aire, gotes i per contacte.13



21

L’evolució del MERS-CoV en la població humana és poc 
coneguda, però sembla que els canvis antigènics observats no afecten 
la gravetat de la malaltia.14 

A la declaració que va fer l’OMS el 2015 es va destacar que, 
per respondre al desafiament que suposa la malaltia, cal que les 
autoritats nacionals assegurin que tots els centres sanitaris tenen 
capacitat, coneixements i formació per implementar i mantenir 
bones pràctiques, sobretot pel que fa a les mesures de prevenció de 
la infecció i de detecció precoç de la malaltia, per tal d’identificar 
els elements que impedeixen el control de la malaltia en animals i 
en humans i compartir la informació d’importància en salut pública, 
especialment la relativa a la seqüència genètica i als resultats dels 
estudis realitzats. Es va destacar que s’havia d’accelerar i millorar 
la col·laboració entre els serveis de salut pública, la salut animal 
i els sectors de l’agricultura i que calia potenciar la col·laboració 
internacional per tal de desenvolupar vacunes animals i humanes i 
tractaments per fer front a futurs desafiaments.15

Igual que amb el SARS-CoV i el MERS-CoV, l’origen del 
SARS-CoV-2 és molt probablement animal, tot i que no es coneix 
quin és el seu reservori natural ni tampoc quin és l’animal que ha 
transmès el virus a l’home. Un virus molt proper al SARS-CoV-2 
és el RATG13 que s’havia detectat el 2013 en ratpenats de ferradura 
al sud-est de la Xina. Atès que els ratpenats són reservori d’una 
gran diversitat de coronavirus, es va plantejar que podia ser que 
el coronavirus dels ratpenats hagués evolucionat fins a arribar al 
SARS-CoV-2 mitjançant hostes intermediaris. El pangolí podria ser 
aquest hoste intermediari,16 però no hi ha dades concloents. Molt 
recentment s’ha detectat en ratpenats al nord de Laos el coronavirus 
BANAL-52 el genoma del qual té encara més similitud amb el 
SARS-CoV-2 que el RATG13, si bé de moment no s’ha pogut 
establir relació epidemiològica entre aquest virus i els primers 
casos en humans.17 Per esbrinar quan havia començat a circular el 
virus i com s’havia transmès, a començaments de 2021 l’OMS va 
enviar un grup d’experts en missió a la Xina. Van observar que el 
registre de síndromes gripals mostrava un increment molt notable 
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la primera setmana de desembre a Wuhan i que, en aquesta ciutat, 
però no en altres llocs, també s’havia produït un augment important 
en la mortalitat per totes les causes en la tercera setmana de gener 
de 2020. Aquest fet va reforçar la hipòtesi que l’epidèmia a Wuhan 
havia estat anterior a la resta de la província. El paper que pugui 
haver tingut el mercat d’aquesta ciutat com a font inicial de la 
transmissió del virus o com amplificador de l’epidèmia no és clar.18  
Utilitzant la informació de les mutacions que ha sofert el virus, 
també s’ha arribat a la conclusió que l’ancestre comú del SARS-
CoV-2 ja estava present entre mitjans de novembre i començaments 
de desembre.19,20 

Els experts que formaven part de la missió de l’OMS van 
considerar com a més probables dues hipòtesis per explicar la 
transmissió del SARS-CoV-2 a l’espècie humana: que s’hagués 
produït una transmissió zoonòtica directa o que s’hagués introduït 
mitjançant un hoste intermediari. Altres hipòtesis, com ara que la 
introducció s’hagués  produït mitjançant la cadena alimentària o per 
un incident de laboratori, es van considerar poc o molt poc probables.

La hipòtesi de la transmissió zoonòtica directa se sustenta 
en el fet que la seqüència del genoma complet del SARS-CoV-2 té 
una similitud superior al 96 % amb un dels coronavirus trobats als 
ratpenats (el Bat CoV RATG13),  essent un dels aminoàcids crítics 
idèntic, i una similitud del 90,1 % amb un coronavirus trobat al pangolí 
amb el qual són idèntics tots els aminoàcids crítics. Això suggereix 
que el SARS-CoV-2 es podria haver originat per recombinació d’un 
virus similar al coronavirus del pangolí i el coronavirus del ratpenat 
esmentat, però també deixa oberta la possibilitat que hi hagi hagut 
una evolució coincident amb la del coronavirus dels ratpenats. Al 
desembre de 2019 hi havia hagut deu parades al mercat de Wuhan 
que venien animals vius, però als registres de vendes no constaven 
ni ratpenats ni pangolins. Es va fer un estudi de seroprevalença en 
animals de consum i no es va trobar presència d’anticossos enfront 
de SARS-CoV-2 quan es va fer la visita ni tampoc en milers de 
mostres de teixits animals que havien estat recollides entre 2018 i 
2020. També van resultar negatives les mostres de més d’un miler 
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de ratpenats de la zona. Tot això explica que, encara que no s’hagi 
pogut demostrar, l’origen animal del virus es considera possible i 
probable.18 La gran similitud amb el SARS-CoV-2 dels coronavirus 
dels ratpenats descoberts recentment a Laos reforçaria la idea de que 
no és imprescindible un hoste intermediari.17

La hipòtesi de la introducció mitjançant un hoste intermediari 
planteja que el SARS-CoV-2 s’hauria transmès d’un reservori animal 
a un hoste animal intermediari i des d’aquest a l’home. El fet que 
la distància evolutiva entre el coronavirus del ratpenat i el SARS-
CoV-2 sigui de diverses dècades suggeriria que hi hagi un element 
intermediari que no s’ha identificat. La troballa de coronavirus 
molt similars en pangolins aniria a favor d’aquesta hipòtesi. També 
s’ha de tenir en compte que el SARS-CoV-2 s’adapta ràpidament a 
animals susceptibles que, si es crien en condicions d’amuntegament 
com poden ser per exemple, les granges de visons, afavoririen la 
circulació del virus. Les connexions entre granges afavoririen la 
transmissió entre animals i dels animals als humans. Tanmateix, el 
fet que s’hagi evidenciat la transmissió de SARS-CoV-2 de l’home 
als animals i no a l’inrevés, aniria en contra de la hipòtesi.

La hipòtesi que el SARS-CoV-2 s’hagués introduït mitjançant 
la cadena alimentària implicaria que els productes de la cadena 
alimentària actuarien com a vehicle de transmissió per als humans. 
Aniria a favor d’aquesta hipòtesi el fet que el SARS-CoV-2 pot 
sobreviure a baixes temperatures i que a finals de 2020 es va identificar 
el virus en productes congelats i els seus embalatges procedents de 
països en els quals hi havia una important transmissió comunitària.21 
Això suposaria que el virus hauria d’haver estat abans en algun 
lloc que no fos el mercat de la ciutat de Wuhan. Tanmateix, es van 
analitzar més de 1000 mostres de productes congelats importats i 
totes van resultar negatives, per la qual cosa els experts de la missió 
de l’OMS van considerar que, si bé aquesta via seria possible, és poc 
probable que fos l’origen del brot. 

La hipòtesi que el SARS-CoV-2 tingués el seu origen en un 
accident de laboratori suposaria que la nova infecció s’hauria propagat 



24

a partir d’una infecció accidental d’un treballador o d’una sortida 
de material infectiu al medi ambient. Els accidents de laboratori es 
poden produir: com que hi ha molts laboratoris arreu del món que 
treballen amb els coronavirus dels ratpenats, podria haver-se produït 
una infecció accidental en un treballador que no hagués seguit les 
precaucions de bioseguretat requerides. L’Institut de Virologia de 
Wuhan estava treballant amb una soca de coronavirus que tenia 
una proximitat del 96,2 % amb el SARS-CoV-2 i el desembre de 
2019 s’havia traslladat a unes noves instal·lacions a prop del mercat. 
Aquests moviments poden suposar un risc, però es va comprovar 
que els laboratoris que treballaven amb coronavirus tenien un alt 
nivell de bioseguretat i un adequat programa de vigilància de la 
salut del personal sense que s’haguessin detectat casos de malaltia 
respiratòria entre els treballadors en les setmanes anteriors. Tampoc 
no es va detectar cap accident en el trasllat ni es van trobar anticossos 
enfront de SARS-CoV-2 en treballadors.

La possibilitat que el SARS-CoV-2 s’hagués introduït 
deliberadament després d’haver-se obtingut per tècniques de 
bioenginyeria va quedar descartada després d’analitzar el genoma del 
virus.22 Per tot això, l’informe de l’OMS conclou que és extremament 
improbable que l’origen del SARS-CoV-2 pugui situar-se en un 
laboratori.18

El constant moviment de persones, animals i microorganismes 
que s’intensifica amb la densitat de població i els canvis ambientals 
té implicacions en la societat. El nostre mode de ser i de comportar-
nos depèn de les relacions amb els animals i els ecosistemes. No és 
coincidència el fet que hi hagi hagut brots de tres malalties altament 
transmissibles causades per coronavirus en el transcurs de vint anys. 
La globalització, juntament amb l’emergència d’una única economia 
global i interconnectada, afecta gairebé totes les esferes humanes i 
no humanes. S’ha demostrat que els virus poden viatjar àmpliament 
i anar ben lluny.23

A l’antropocè, era geològica caracteritzada pel gran impacte 
de les activitats dels humans sobre el planeta,24 el contacte entre 
humans, animals domèstics i ratpenats ha augmentat de manera 
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significativa. La fragmentació de l’hàbitat i la pèrdua de boscos i 
de prats ha portat a moltes espècies a migrar i adaptar-se a ambients 
urbans i entorns agrícoles, fet que ha propiciat un augment del risc 
que els virus que afectaven només els ratpenats hagin pogut afectar 
altres espècies. També el clima i l’estacionalitat han pogut accelerar 
la ràpida disseminació dels coronavirus. Les sequeres extremes que 
s’han experimentat poden haver creat noves oportunitats als virus 
per arribar a regions on no existien.23 Durant l’epidèmia per SARS-
CoV hi va haver una sequera molt important que va causar greus 
problemes als grangers locals. De manera similar, el desembre de 
2019, també a Wuhan, es va experimentar la pitjor sequera dels 
últims quaranta anys. Aquestes sequeres extremes s’han associat a 
condicions que afavoririen la supervivència de virus i que debilitarien 
la resistència dels humans a les infeccions virals. També la presència 
d’animals salvatges que es consumeixen tradicionalment durant els 
mesos d’hivern amb motiu d’esdeveniments festius com l’Any Nou 
xinès haurien augmentat el risc d’exposició.

Si tenim en compte que el 70 % o més de les malalties infeccioses 
emergents tenen origen animal,25,26 el control de les epidèmies i 
pandèmies per agents emergents en general i dels coronavirus en 
particular requereix un enfocament que necessàriament ha de tenir 
en compte la salut global del planeta. Les accions proposades han de 
ser apropiades no només per als homes sinó també per als animals i 
per al medi ambient, és a dir, inscriure’s en el marc de l’enfocament 
“One Health”,27,28 adoptat, entre d’altres institucions, per l’OMS,29 
i que es proposa dissenyar i implementar programes, polítiques, 
legislació i recerca en què múltiples sectors es comuniquin i treballin 
conjuntament per obtenir millors resultats en la salut de les persones, 
la dels animals i la del planeta. Prevenir la transmissió creuada 
dels virus des d’espècies animals no humanes a l’home requereix 
preservar l’ecosistema. Al mercat de Wuhan es comercialitzaven 
animals de 75 espècies, alguns d’ells vius, com ara llobatons, 
salamandres, cocodrils, escorpins, ratpenats, esquirols, guineus, 
civetes i tortugues. Aquests tipus de mercats s’han de regular per 
evitar que beneficis particulars puguin comportar  crisis de salut, 
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socials i econòmiques. La pandèmia que estem patint ha reforçat 
la idea que no es pot establir una distinció clara entre allò que es 
produeix de manera natural i allò que es produeix o s’amplifica per 
l’acció de l’home.30,31

És la tercera vegada que un coronavirus ha causat un problema 
de salut a gran escala al segle xxi. Tanmateix, la pandèmia de 
COVID-19 ha suposat una gran emergència en la història de la 
humanitat, que ha provocat una gran crisi en termes de salut, societat 
i economia. Tant els països de renda alta com els països de renda 
baixa hauran de fer front a les seves enormes conseqüències. La 
mortalitat per COVID-19 és gran i no només en termes de nombre de 
defuncions. A tall d’exemple assenyalaré que, en un estudi realitzat 
a 81 països fins a gener de 2021, s’ha estimat que la mitjana d’anys 
de vida perduts per cada mort de COVID-19 és de 16 anys, de 2 a 9 
vegades més, segons el país, que la mitjana d’anys de vida perduts 
per la grip estacional. Tres quartes parts dels anys de vida perduts 
corresponen a persones per sota dels 75 anys i gairebé la tercera part 
a persones per sota de 55 anys.32 

La recerca per obtenir vacunes i tractaments és prioritària. 
Les experiències del SARS i el MERS ja indicaven la importància 
d’establir models animals que simulessin el que pot passar als 
humans amb l’emergència d’un nou virus i orientar la recerca per a 
l’obtenció de vacunes eficaces. Amb la COVID-19, científics de tot 
el món s’han esforçat per desenvolupar vacunes que demostressin 
la seva eficàcia i han accelerat al màxim tots els processos sense 
rebaixar les exigències de seguretat. Aquests esforços han permès 
que, a finals de desembre de 2020, es comencés la vacunació, 
l’instrument més eficaç de què disposem per al control de les 
malalties transmissibles. Un cop les vacunes havien mostrat la 
seva eficàcia i seguretat i estaven comercialitzades, calia fer un 
exercici de priorització abans d’iniciar els programes de vacunació 
per protegir els més vulnerables. Calia considerar, d’una banda, 
aspectes ètics sobre hospitalitzacions evitades, defuncions evitades 
o anys de vida perduts i, d’altra banda, aspectes relacionats amb el 
fet que el sistema sanitari pogués continuar prestant serveis i que la 
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societat continués funcionant.33 L’estratègia de vacunació que hem 
seguit, promoguda pel Ministeri de Sanitat amb la participació dels 
tècnics de les comunitats autònomes i també d’experts de comitès 
i societats científiques, ha tingut en compte la igualtat en dignitat i 
drets, la necessitat, l’equitat, la protecció de persones vulnerables 
amb discapacitat, l’interès superior del menor, el benefici social i la 
reciprocitat.34 Tretze mesos després d’iniciar la vacunació, el 77,6 % 
del total de població de Catalunya estava vacunada amb la pauta 
completa. Els percentatges arribaven al 85,9 % en la població de 
12 anys o més i al 94,3 % en la població de 80 anys o més.35 Són 
unes cobertures molt elevades si mirem les dels països del nostre 
entorn i reflecteixen l’alt nivell d’implicació de les autoritats, dels 
professionals i de la ciutadania en la utilització d’aquesta valuosa 
tècnica preventiva. Tanmateix, vull fer menció de dos aspectes que 
considero clarament millorables i dels quals hauríem de prendre nota 
per al futur.

Un és la rigidesa amb què es va establir i comunicar la proporció 
de població que calia que es vacunés per assolir la immunitat de grup. 
La immunitat de grup és la resistència a la malaltia que presenten les 
persones d’una determinada població degut al fet que una elevada 
proporció de persones tenen immunitat per haver estat vacunades o 
perquè s’han infectat.

Alguns autors36,37 proposen distingir entre immunitat de grup 
(herd immunity), que seria la immunitat conferida als no vacunats 
per la disseminació dels agents infecciosos atenuats continguts a la 
vacuna i la protecció de grup (herd protection), que seria la protecció 
conferida als no vacunats com a conseqüència de la reducció de la 
probabilitat que una persona susceptible entri en contacte amb un 
infectat. Les vacunes contra la COVID-19 que estem utilitzant no 
contenen virus atenuats i, per tant, no els poden transmetre. Per 
tant, l’efecte que hauríem d’esperar amb la vacunació és el de la 
protecció de grup, no el de la immunitat de grup. La protecció de 
grup és un concepte clàssic en l’epidemiologia de les malalties que 
es poden prevenir amb vacunació i s’estima a partir de la facilitat 
amb què l’agent infecciós es transmet entre la població susceptible 
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i de l’eficàcia de la vacuna.37 Es va establir que la proporció de 
població que calia immunitzar per tenir aquest benefici indirecte de 
la vacunació en els no vacunats havia de ser del 60 % - 70 %,  i es va 
generar la falsa esperança38 que quan assolíssim aquesta proporció 
de població immunitzada tindríem la pandèmia controlada. Al 
marge de la denominació que s’utilitzi, el nivell de població que 
cal vacunar per assolir la protecció de grup s’estima a partir de 
determinades assumpcions: que la immunitat és de llarga durada, 
que els vacunats no transmeten el virus i que l’agent infecciós no 
canvia,39 aspectes que no es corresponen amb el que a l’actualitat 
sabem del SARS-CoV-2 i de la malaltia. Hauria estat preferible 
incidir en els beneficis importants que aporta la vacunació tant per 
a la persona vacunada (prevenint la malaltia greu i la mort) com per 
al conjunt de la població en la mesura que evita que es produeixin 
nous casos, fent èmfasi en el fet que altres mesures de prevenció, les 
de prevenció no farmacològica (ús de mascareta, manteniment de la 
distància interpersonal, ventilació d’espais tancats, higiene de mans) 
s’han de continuar adoptant tant per part de les persones vacunades 
com de les no vacunades. La qüestió de quanta població s’ha de 
vacunar per tenir aquest benefici col·lectiu no és rellevant. Com més 
elevada sigui la cobertura de vacunació, millor.

L’altre aspecte sobre el qual ens queda molt per fer és el localisme 
amb què hem abordat el control de la pandèmia. La pandèmia de 
COVID-19 és un problema mundial: si la vacunació és el principal 
recurs de què disposem per controlar-la, fet que queda demostrat 
amb la reducció d’hospitalitzacions, d’ingressos a unitats de cures 
intensives i de defuncions a mesura que augmenten les cobertures 
de vacunació, necessitem elevades cobertures de vacunació a escala 
global. L’OMS planteja l’objectiu d’aconseguir que el 70 % de la 
població mundial estigui completament vacunada el juny de 202240 
i això vol dir que als països de renda baixa i mitjana queda molta 
feina per fer. Iniciatives com la de COVAX (Fons d’Accés Global 
per a les Vacunes COVID-19) per proporcionar dosis de vacuna que 
permetin augmentar la cobertura de vacunació en aquests països són 
positives, però insuficients. Cal una major solidaritat per part dels 
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països rics si volem controlar la pandèmia i minimitzar-ne l’impacte. 
Una pandèmia és un problema global i no n’hi ha prou de mirar 
les dades de la nostra comunitat, del nostre país i dels països del 
voltant. Cal estar atents a l’evolució de la cobertura de vacunació i 
dels indicadors epidemiològics a escala global i posar els recursos 
per tal que a tots els països es pugui controlar la pandèmia. D’una 
pandèmia, cap país pot sortir-se’n fins que tot el món se’n surti.

La pandèmia de COVID-19 encara no està controlada, i, tot i 
que diferents models apunten possibles evolucions, encara no sabem 
com serà la transició cap a una situació d’endemicitat.41-45 Tanmateix, 
amb el que coneixem de les epidèmies de SARS i de MERS i de 
l’evolució que ha tingut la COVID-19 fins ara, hem après algunes 
lliçons: 

1) És fonamental comunicar ràpidament i de manera oberta 
els casos de qualsevol malaltia amb potencial de transmissió inter-
nacional. Això és especialment important en el món interconnectat i 
amb elevada mobilitat en què vivim. Amb el SARS, l’OMS, mitjan-
çant una resolució aprovada per l’Assemblea Mundial de la Salut el 
2003, instava tots els països a comunicar de manera urgent tots els 
casos, així com la informació necessària per prevenir la transmissió 
internacional. Durant l’epidèmia de MERS la notificació precoç va 
fallar. I tot i que els primers casos de COVID-19 es van detectar al 
desembre a la Xina, no va ser fins el 30 de gener de 2020 que l’OMS 
va declarar la COVID-19 una Emergència de Salut Pública d’Impor-
tància Internacional. 

2) La col·laboració internacional davant l’emergència d’un 
nou agent infecciós és fonamental, ja que els científics, els clínics 
i els experts de salut pública de tot el món necessiten treballar 
conjuntament per al benefici de la humanitat. A l’epidèmia de 
SARS la col·laboració internacional en una xarxa de laboratoris 
va permetre identificar la seqüència del genoma del virus i va 
ajudar a entendre els mecanismes de transmissió i l’espectre de la 
malaltia. Amb el MERS també es va produir un increment de la 
recerca sobre la malaltia, especialment entre 2012 i 2015. En el 
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cas de la COVID-19, la recerca col·laborativa ha estat crucial, no 
només per obtenir vacunes eficaces, sinó també per entendre les 
propietats del virus i els seus mecanismes de transmissió. En aquest 
punt vull fer esment al canvi que, afortunadament, s’ha produït en 
relació amb el paper dels aerosols per a la transmissió del virus, ja 
que, si bé inicialment la transmissió per aerosols es plantejava com 
a molt improbable, després de revisar les dades disponibles es va 
admetre que hi havia evidència que el SARS-CoV-2 es transmetia 
per aerosols. Es va deixar de banda la clàssica46 consideració que 
només s’aerosolitzen partícules respiratòries de fins a 5 µm i es va 
admetre que per les vies respiratòries s’eliminen partícules de 100 
µm o fins i tot més grans que poden aerosolitzar-se.47-50 Es fa difícil 
d’explicar que autoritats internacionals en matèria de salut pública 
consideressin només marginal el risc de transmissió per aerosols.51-53 
Admetre que la transmissió del SARS-CoV-2 es produïa no només 
per les gotes respiratòries més grans que necessiten arribar a una 
persona susceptible a menys de dos metres, sinó també per aerosols, 
sustenta plenament la recomanació de l’ús de mascaretes en mitjans 
de transports i llocs públics i la necessitat de ventilació d’espais 
tancats.54-57

3) Compartir en obert les dades dels treballs col·laboratius i 
accelerar el procés per mostrar els resultats dels estudis amb rapidesa 
ha estat un encert.58,59 Tanmateix, la publicació d’articles que encara 
no han estat revisats per experts comporta un risc de fer públiques 
investigacions no contrastades que poden generar falsos missatges 
i tenir conseqüències no desitjades.60,61 Hem d’aprendre a presentar 
els resultats dels estudis que sustenten les recomanacions amb les 
seves incerteses62,63 i matisos, evitant falses dicotomies com ara la de 
transmissió per gotes respiratòries versus transmissió per aerosols a 
la qual he fet al·lusió, i fent èmfasi en la importància de la prevenció 
multicapa, és a dir, aquella que planteja que, quan s’utilitzen diferents 
mesures, si una mesura de prevenció falla, una altra o d’altres poden 
servir.64 

4) Cal enfortir els recursos humans assistencials, les 
instal·lacions sanitàries i els equips de protecció personal. El SARS 
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als països amb elevada incidència ja havia posat de manifest la 
manca de sales per a aïllaments, d’unitats de cures intensives i de 
recursos per al seguiment dels contactes. Si bé aquestes mancances 
es van corregir a la Xina, a nivell general no es van prendre mesures 
per corregir-les. La pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest 
novament aquestes mancances a la majoria de països i de forma 
molt especial als països de renda baixa en els quals la pandèmia, 
encara que més silenciada, ha tingut uns efectes devastadors i ha 
tingut un gran impacte sobre malalties com la tuberculosi, la sida o la 
malària.65 Comptar amb sistemes sanitaris dimensionats per mitigar 
l’impacte de les epidèmies i pandèmies és essencial, ja que, encara 
que no es tingui tractament ni vacuna, un bon sistema sanitari pot 
reduir el nombre de defuncions.

5) La pandèmia ha posat en valor la importància de la 
tecnologia digital, l’intercanvi de dades i la transparència a tots 
els nivells, però és essencial  reforçar els sistemes de vigilància i 
disposar dels recursos humans adients. Així mateix, cal potenciar 
la vigilància virològica i la col·laboració per a la identificació de 
nous patògens, amb instal·lacions capaces de seqüenciar virus.66 
L’OMS està impulsant un tractat internacional sobre pandèmies 
que ha de servir de guia a tots els governs per treballar en la 
prevenció, detecció i resposta a pandèmies, per tal d’assegurar un 
accés universal i equitatiu als tractaments, a les vacunes, i a les 
tècniques diagnòstiques.67 També la Unió Europea està treballant en 
la preparació i resposta a emergències sanitàries.68 

La reflexió final que faig és que, com he anat assenyalant, 
la salut humana no es pot desvincular de la salut animal i la salut 
ambiental69,70 i que, si bé no es podrà evitar que apareguin malalties 
ocasionades per virus emergents, el risc de que es produeixin 
epidèmies i pandèmies per aquests virus sí que es pot minimitzar 
si es detecten les emergències a temps i s’actua amb les mesures 
de control apropiades. La pandèmia de COVID-19 ha posat de 
manifest que la salut és la base del benestar i que la salut global 
necessita solidaritat internacional i compromís de tots els governs.71 
Però no només els governs han d’assumir responsabilitats. També 



els professionals sanitaris i les seves institucions acadèmiques, les 
societats científiques i tots els ciutadans tenim responsabilitats i hem 
d’implicar-nos si volem preservar la salut dels nostres fills i nets i 
la de futures generacions. D’aquesta pandèmia, tots n’hem de sortir 
amb una actitud més saludable i més respectuosa cap a la humanitat, 
els animals i l’ambient.

He dit.
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Discurs de resposta llegit per l’acadèmic numerari 
Dr. Lluís Salleras i Sanmartí

Excel·lentíssim Senyor President, 
Molt il·lustres Senyores  i Senyors Acadèmics,
Digníssimes autoritats,
Companys i amics,
Senyores i senyors,

És per a mi un gran honor i una gran satisfacció personal que 
la Junta de Govern m’hagi triat per contestar el discurs d’ingrés 
a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya de la professora 
Àngela Domínguez i García, companya meva a l’Administració de 
la Generalitat i a la Universitat de Barcelona i gran amiga personal.

Vaig conèixer la doctora Domínguez l’any 1981 poc després 
que acabés la carrera de Medicina, quan era metge resident al 
Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Clínic de Barcelona,   
que dirigia el professor González Fusté, il·lustre acadèmic que va 
ser de la nostra Institució. La seva formació com a resident incloïa 
una estada de 6 mesos al Servei Territorial de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, que dirigia el doctor Fèlix Pumarola.

En aquells anys jo ocupava el càrrec de cap de Servei de 
Promoció de la Salut del Departament de Sanitat de la Generalitat 
de Catalunya. Des del primer dia em va cridar l’atenció l’interès 
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de la doctora Domínguez per formar-se en medicina preventiva i 
salut pública i la seva capacitat de treball. Aquestes qualitats també 
van ser apreciades pel doctor Fèlix Pumarola, que quan la doctora 
Domínguez va acabar la residència, la va nomenar col·laboradora 
tècnica del Servei d’Epidemiologia que dirigia el doctor Patricio 
Garrido.

L’any 1983 va guanyar brillantment l’oposició d’Epidemiòloga 
de l’Estat i la seva posició professional va quedar plenament 
consolidada com a funcionària de la Generalitat.

Durant els anys següents la doctora Domínguez va aprofundir 
en la seva formació, realitzant diversos cursos impartits per 
professors  d’escoles de salut pública molt acreditades com l’Escola 
de Salut Pública de Londres, la de Baltimore (John Hopkins) i la de 
Boston (Harvard).

L’any 1989 es va doctorar en medicina i cirurgia a la 
Universitat de Barcelona amb una tesi sobre la validesa de la 
declaració obligatòria de malalties transmissibles de la qual en vaig 
ser el director. Va obtenir la màxima qualificació de “excel·lent cum 
laude per unanimitat”.

L’any 1988 el Conseller de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya, Dr. Xavier Trías em va nomenar Director General de 
Salut Pública del Departament de Sanitat. Vull aprofitar l’ocasió per 
agrair-li la confiança dipositada en la meva persona.

Coneixedor de la vàlua i capacitat de treball de la doctora 
Domínguez, l’any 1989 la vaig proposar com a cap del Servei de 
Vigilància Epidemiològica de la Direcció General. Posteriorment 
es va reorganitzar la Direcció General i va passar a ocupar el lloc 
de subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de 
Salut.

El seu treball a la subdirecció general va ser molt satisfactori 
i efectiu en tot moment, i sobretot en la vigilància epidemiològica i 
prevenció i control dels nombrosos brots epidèmics que vam patir 
aquells anys a Catalunya (brots de meningitis meningocòccica del 
serogrup C, de toxiinfeccions alimentàries per Salmonella, Shigella, 
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Escherichia coli enterotoxigènica i  norovirus, de malaltia de 
Creutzfeldt-Jakob,  de grip epidèmica anual, i de grip pandèmica els 
anys 2009 i 2010.

També va ser molt intensa la seva tasca en la coordinació 
dels grups de treball que van elaborar els manuals i els protocols de 
prevenció i control de les malalties infeccioses transmissibles més 
freqüents a Catalunya amb un total de 50 manuals i protocols.

La seva vinculació a la Universitat de Barcelona com a 
professora ha estat molt llarga, ja que es va iniciar només acabar la 
seva residència l’any 1983. Va ocupar successivament els càrrecs 
de professora ajudant (1982-1986), de professora associada (1986-
1997) i  de professora titular (1997-2007).

L’any 2006 va guanyar l’habilitació com a Catedràtica 
d’Universitat en un concurs oposició efectuat a la Universitat de 
Màlaga, del Tribunal del qual vaig formar part com a vocal. Aquest 
mateix any, com a conseqüència de la Llei d’Incompatibilitats, va 
deixar la seva plaça al Departament de Salut de la Generalitat i va 
passar a treballar a la Universitat de Barcelona. L’any 2009 va guanyar 
per oposició la plaça de catedràtica de Medicina Preventiva i Salut 
Pública de la Universitat de Barcelona i des del seu nomenament ha 
estat en dedicació exclusiva impartint la docència de l’assignatura de 
Medicina Preventiva i Social, Higiene i Sanitat i Salut Pública a les 
facultats de Farmàcia i Medicina.

Fins ara ha dirigit 15 tesis doctorals i ha estat cap del 
Departament de Salut pública de la Universitat de Barcelona durant 
el trienni 2014-2016.

La seva activitat investigadora relacionada amb el seu treball 
a la Direcció General de Salut Pública i a la Universitat ha estat 
també molt intensa. Entre les seves principals línies de recerca, vull 
destacar la realització de nombroses enquestes seroepidemiològiques 
de malalties infeccioses prevenibles mitjançant vacunacions, 
d’estudis descriptius de les malalties transmissibles de més interès 
a Catalunya, i d’estudis observacionals (cohorts i casos i controls) 
per a l’avaluació de l’efectivitat dels programes de vacunació davant 
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de la meningitis C, l’hepatitis A, l’hepatitis B, el xarampió, la grip 
epidèmica, la grip pandèmica i la malaltia pneumocòccica.

Vull destacar que totes aquestes investigacions han estat 
finançades exclusivament amb recursos públics (FIS, AGAUR i 
Unió Europea). En concret, ha rebut d’aquests organismes un total 
de 40 ajuts a la investigació.

Fruit de la seva ingent activitat investigadora és el brillant 
curriculum vitae científic acumulat per la doctora Domínguez que 
inclou més de 90 ponències i comunicacions a congressos nacionals 
més de 200 ponències i comunicacions a congressos internacionals, 
370 articles publicats a revistes nacionals i internacionals amb 
factor d’impacte, més de 5500 citacions al conjunt dels seus articles, 
participacions en 103 llibres i capítols de llibres i en 57 manuals 
i protocols d’epidemiologia i prevenció de malalties transmissibles 
del Departament de Salut. També és revisora   de  diverses revistes 
científiques nacionals i internacionals.

Amb tota probabilitat, la doctora Domínguez té actualment un 
dels millors currículums entre el professorat de Medicina Preventiva 
i Salut Pública de la Universitat catalana i espanyola.

El seu lideratge en investigació ha estat reconegut per 
l’Institut de Salut Carlos III de Madrid i l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR). Actualment 
és coordinadora del grup de recerca del CIBERESP (Centro 
de Investigación Biomédica en Red  de Epidemiología y Salud 
Pública). També ha estat subdirectora científica del CIBERESP, i 
per últim investigadora principal del grup consolidat de recerca en 
epidemiologia i prevenció de malalties transmissibles de l’AGAUR.

En el temps de què disposo és impossible glossar tots els mèrits 
de la Doctora Domínguez. Només n’esmentaré alguns que crec que 
són molt rellevants:

 · Acadèmica numerària de l’Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya.

 · Membre del Viral Hepatitis Prevention Board que dirigeix   el 
professor Van Damme de la Universitat d’Anvers a Bèlgica.
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 · Coordinadora del grup de treball en matèria de vacunacions 
de la Societat Espanyola d’Epidemiologia.

 · I Premi a l’Excel·lència Professional en Salut Publica del 
Col·legi de Metges de Barcelona.

Vull aprofitar l’ocasió per, fora de l’àmbit científic i 
professional, glossar una sèrie de qualitats personals que l’acrediten 
molt positivament:

 · És bona amiga dels amics.
 · Està molt ben valorada i respectada pels subordinats sense 

deixar de ser exigent.
 · Mai no té un no per resposta quan li demanen consell.
 · Sempre està disposada a ajudar els col·laboradors i 

companys.
 · Li apassiona la seva feina i sempre ha estat la primera en 

arribar i la darrera en marxar a tots els càrrecs i llocs de 
treball que ha ocupat.

 · És exquisida en el tracte personal.
 · I compleix sempre a temps els compromisos adquirits.
Aquestes qualitats personals, juntament amb la seva 

excel·lència professional i científica, l’han convertit en líder de la 
majoria de grups de recerca en què participa i que he esmentat abans.

La professora Dra. Domínguez és a la cimera de la seva carrera 
professional i universitària, si bé atesa la seva capacitat de treball li 
auguro un futur encara millor, cosa que li desitjo molt sincerament 
com a companya i amiga i com a membre de la nostra Reial Acadèmia.

Per acabar, voldria dir unes paraules sobre la seva família. Ha 
dit que no pertany a una família de metges. És veritat, però el seu 
marit, Francesc José María, és un advocat expert en dret sanitari 
i gestió sanitària que ha ocupat diferents càrrecs a Institucions 
Sanitàries de Catalunya, entre d’altres, el de secretari del Consorci 
Sanitari de Catalunya i el de director gerent de l’Institut Català de la 
Salut. Des d’aquesta tribuna vull testimoniar el suport que ell i les 



seves filles li han donat en tot moment a la seva carrera professional 
i científica.

Tot seguit, passaré a fer unes consideracions sobre la part 
científica.
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  Gilbert S, Hatchett R
“No one is safe until we are all safe”

 (Science Translational Medicine, 2021) 
            

Vull que les primeres paraules de la part científica del meu 
discurs de resposta siguin les del títol d’un article publicat el 6 
d’octubre de 2021 a la revista Science Translational Medicine, 
signat per Sara Gilbert del Jenner Institute d’Oxford i per Richard 
Hatchett de la “Coalició for Epidemic Prepareness Innovation” 
d’Oslo. “Ningú no està segur fins que tots estiguem segurs”. És a 
dir, per acabar amb la recent pandèmia de COVID-19 caldrà dur 
a terme grans esforços perquè les vacunes estiguin a disposició de 
tots els països del món, i per proporcionar a les seves poblacions la 
informació i l’educació sanitària que siguin necessàries perquè les 
acceptin. Les darreres paraules del discurs de la Dra. Domínguez han 
anat en la mateixa direcció.

L’experiència adquirida aquest darrer any i especialment 
després de l’aparició de les cinc variants preocupants (variants of 
concern), alfa, beta, gamma, delta i òmicron) així ho aconsellen. 
Avui dia, la majoria d’experts, l’Organització Mundial de la Salut 
i l’ONU estan d’acord en que se subministrin gratuïtament vacunes  
contra el coronavirus SARS-CoV-2 a tots els països en vies de 
desenvolupament que per la seva economia no puguin plantejar-se 
l’adquisició al mercat farmacèutic internacional.1
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La doctora Domínguez ens ha explicat que, des del 
començament del present segle, el món s’ha vist afectat per tres brots 
de malalties infeccioses causades per coronavirus emergents:

El primer, la “Síndrome Respiratòria Aguda Greu” (SARS) 
originada a Guangdong, Xina, el novembre del 2002 i causant d’una 
letalitat del voltant del 10 %. Va arribar a afectar a 37 països durant 
set mesos, abans de la seva desaparició.2

El segon, el “MERS” o “Síndrome Respiratòria de l’Orient 
Mitjà”, originat l’any 2012 a l’Aràbia Saudita, al principi en forma 
de brots aïllats, per després passar a ser endèmic al país d’origen, 
causant una elevada letalitat, de l’ordre del 34 %.2

I el tercer, el brot actual de COVID-19 causat pel SARS-CoV-2, 
originat a Wuham, Xina, el novembre de 2019.2 Es va estendre 
ràpidament per tots els països del món causant, al començament, 
una elevada letalitat de fins al 15 %, després molt reduïda als països 
desenvolupats, quan es van tenir a punt els tractaments adequats. El 
brot va ser declarat “pandèmia global” per l’OMS l’11 de març del 
2020. Cal destacar que, el SARS-CoV-2 és el més transmissible dels 
tres virus i comparteix un 88 % de la seva seqüència genètica amb 
el SARS, causant del brot de l’any 2002. L’OMS estima que el 31 
de desembre de 2021 la pandèmia de COVID-19 ha causat un total 
de 200 milions de casos i de 6 milions de morts a nivell mundial. A 
Espanya, s’estima que el total de casos estaria al voltant de 6.300.000 
i el de morts en uns 89.000.

Immediatament després que científics xinesos donessin a 
conèixer el genoma del coronavirus causant del brot de pneumònies 
de Wuham, investigadors i companyies farmacèutiques de tot el 
món van iniciar les investigacions per a l’obtenció de vacunes que 
poguessin enfrontar el virus.3

Poc després de l’anunci del registre i comercialització de les 
primeres vacunes davant del SARS-CoV-2, un editorial de la revista 
The New England Journal of Medicine4 de desembre de 2020, 
qualificava com un èxit extraordinari que la concepció, disseny, 
avaluació i fabricació de les noves vacunes s’hagués dut a terme en 
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menys d’un any, quan normalment aquest procés, dura més de cinc 
anys i en alguns casos fins a 10 o 15.

Alhora, molts científics, especialment els que portaven molts 
anys desenvolupant vacunes, van expressar la seva preocupació per 
la rapidesa del procés i el temor que el valor protector i la seguretat 
de les noves vacunes no haguessin estat prou contrastats.5-7 Cal tenir 
present que les vacunes, a diferència dels fàrmacs utilitzats en la 
medicina assistencial, s’administren a persones sanes i que qualsevol 
problema que passi relacionat amb la seva seguretat i efectivitat, en 
ser aplicades a la població objecte, pot originar un impacte negatiu 
en l’acceptació de la nova vacuna, que pot afectar també les altres 
vacunes ja comercialitzades i les que s’introdueixin en el futur.

A més d’aquest problema, comú a totes les vacunes, molts 
científics van mostrar la seva preocupació pel fenomen anomenat 
“vaccine-associated enhanced respiratory disease” o VAERD,8-14 
observat anteriorment a diverses vacunes víriques. Aquest fenomen 
es defineix com “una resposta immune a una vacuna, relacionada de 
manera causal amb el patiment d’una forma clínica greu d’infecció, 
en comparació d’una infecció soferta sense immunització prèvia”. 
Un anticòs antiviral no neutralitzant, induït per la infecció a l’hoste 
prèviament vacunat, actuaria com a pont entre el virus i el “receptor Fc 
gamma” (Fcy R) expressat a la superfície de les cèl·lules immunitàries 
i facilitaria la captació del virus per aquestes cèl·lules. Els anticossos 
vacunals no neutralitzants facilitarien, també, l’entrada del virus a 
les cèl·lules de l’hoste animal o humà, estimulant la replicació viral 
i incrementant la infectivitat, cosa que comportaria l’ocurrència de 
quadres clínics més greus que els habituals en hostes no vacunats.

Aquesta síndrome també es pot donar, després d’una infecció 
vírica, sense que l’hoste hagi estat vacunat prèviament. Una nova 
infecció desperta una resposta d’anticossos no neutralitzants, causant 
un quadre clínic similar a l’observat després de la vacunació. El 
fenomen es coneix com “antibody enhanced disease” (AED).

El VAERD es va observar, per primera vegada en humans, en 
les vacunes inactivades davant del virus respiratori sincicial (VRS) 
i davant del xarampió.11-14 Alguns nens vacunats amb aquestes 
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vacunes van emmalaltir greument en entrar en contacte amb el virus 
salvatge. En el cas de la vacuna inactivada  contra el VRS van ocórrer, 
fins i tot, algunes morts. Com a conseqüència d’això, les vacunes 
inactivades davant d’aquests virus van ser retirades del mercat i 
les investigacions paralitzades. Cal destacar que aquest fenomen 
s’acompanya de respostes immunitàries cel·lulars del tipus Th2. És 
per això que, en pràcticament tots els treballs científics publicats fets 
amb animals en la fase preclínica de la investigació de les vacunes 
contra la COVID-19 es destaca que la resposta immune vacunal està 
esbiaixada a favor dels limfòcits Th1, amb el corresponent seguici 
de limfocines.12-14 Pel que sembla, alguns investigadors i companyies 
farmacèutiques han interromput les seves investigacions sobre 
algunes vacunes adduint una resposta immunitària insuficient. És 
possible que, en alguns casos, una resposta immunitària esbiaixada a 
favor dels limfòcits Th2 hagi pogut ser la causa.

El VAERD va ser observat també en animals, en els estudis 
preclínics realitzats per al desenvolupament de vacunes davant dels 
coronavirus causants dels dos primers brots (SARS i MERS).14

Donada la similitud del genoma del virus SARS-CoV-2, amb 
els dels virus causants dels altres dos brots, no és estrany que molts 
científics estiguessin preocupats, especialment amb les vacunes 
inactivades en fase investigació.

VACUNES  CONTRA EL SARS-CoV-2

Des que els investigadors xinesos van publicar el genoma del 
virus causant del brot de pneumònies de Wuhan (Xina) el febrer de 
2020, nombroses Universitats, investigadors i organitzacions de tot 
el món van iniciar les investigacions per al desenvolupament de 
vacunes davant del SARS-CoV-2.

Després de grans esforços de recerca i amb el suport de fortes 
inversions econòmiques per part dels governs dels països més 
desenvolupats, a finals del 2020 es van donar a conèixer els primers 
resultats en fase 3 (assajos clínics controlats) i poc després es van 
registrar, de forma provisional algunes vacunes per a ús en situacions 
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d’emergència, a la Unió Europea, els Estats Units i el Regne Unit. 
Actualment, als Estats Units estan registrades tres vacunes, dues 
d’ARN i una de vectors vírics no replicants de gens.15 A la Unió 
Europea les vacunes registrades són cinc, dues d’ARN, dues de 
vectors no replicants de gens i una de subunitats proteiques.16 Cal 
destacar que el procés de desenvolupament va ser extraordinàriament 
ràpid, menys d’un any, en comparació amb la durada de les diferents 
fases a les vacunes actualment comercialitzades (de 10 a 15 anys 
en general).17-20 Als Estats Units, el govern va posar en marxa 
l’operació “warp speed” autoritzant el procés accelerat establert a la 
legislació per a casos d’emergència i aportant els recursos econòmics 
necessaris.21,22

Segons l’OMS, fins al 31 de desembre de 2021 un total de 
331 vacunes davant del SARS-CoV-2 han estat en alguna fase 
investigació al món.23 D’aquestes, 137 estan actualment en fase de 
recerca preclínica i 194 en fase clínica. De les que han assolit la 
fase clínica 42 estan en fase 1, 32 en fase 1/2, 11 en fase 2, 11 en 
fase 2/3 i 29 en fase 3. A més de les cinc autoritzades a la Unió 
Europea, l’OMS ha autoritzat l’ús provisional de cinc vacunes més 
fabricades a Rússia, la Xina i l’Índia per a la seva administració als 
països fabricants i als països menys desenvolupats. Les 10 vacunes 
registrades estan en fase 4 de recerca (administració a la vida real 
i avaluació de l’efectivitat i de la seguretat). Cal destacar que, al 
total de 332 vacunes enumerades per l’OMS, estan incloses les 10 
comercialitzades a diferents països. També és interessant destacar 
que el procés de desenvolupament de 10 vacunes més ha estat 
cancel·lat pels propis fabricants o promotors per diferents motius.

Vacunes d’ARN
Les primeres vacunes registrades als Estats Units i la 

Unió Europea van ser les d’ARN missatger (BNT162b2 ARN, 
de BioNTech/Pfizer24 i mRNA-1273 de Moderna).25 Ambdues 
vacunes contenen ARN modificat, encapsulat amb lipoproteïnes 
per estabilitzar-lo, que porta incorporats els gens que codifiquen per 
l’antigen immunitzant, la glicoproteïna S o Espícula (Spike protein) 
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de la superfície del SARS-CoV-2. Les dues vacunes s’administren 
per via intramuscular en dues dosis separades per un interval de 21 
dies a la vacuna de Pfizer i de 28 a la vacuna de Moderna. L’eficàcia 
protectora d’aquestes vacunes en els assajos clínics controlats 
(fase 3) ha estat del 95,0 % (90,0-77,9)24 i 94,1 % (89,3-96,8),25 
respectivament. La vacuna de Pfizer ha estat autoritzada per a ús 
provisional a partir dels 16 anys i la de Moderna dels 18. Recentment 
han estat aprovades per a ús com a tercera dosi (dosi booster), primer 
per a ús en immunodeprimits i persones de ≥65 anys i després per a 
ús general, inclosos els nens.

Vacunes de vectors vírics de gens  no replicants
A la Unió Europea han estat registrades dues vacunes basades 

en adenovirus no replicants vectors de gens. Codifiquen per a la 
Proteïna S del SARS-CoV-2.

A la vacuna de la companyia ASTRA-ZENECA, desenvolu-
pada conjuntament amb la Universitat d’Oxford, UK (AZD 1222 o 
ChAdx1nCovid-19) l’adenovirus utilitzat, l’Ad5 del ximpanzé porta 
incorporat al seu genoma el genotip que codifica per a la proteïna S 
o Spike proteïn del SARS-CoV-2.26 Un cop administrada per via in-
tramuscular a l’organisme humà expressa la proteïna S “full length” 
la qual cosa desencadena la producció d’anticossos neutralitzants i 
limfòcits T per les cèl·lules del cos humà.

Aquesta vacuna ha plantejat alguns problemes relacionats amb 
la seguretat i l’eficàcia protectora. El més important va ser l’aparició 
d’un cas de mielitis transversa a una persona participant en l’assaig, 
als Estats Units. El cas va aconseguir una gran difusió a la premsa, 
demanant informació que, pel que sembla, mai va ser proporcionada 
per la companyia. Això va obligar a suspendre l’assaig clínic controlat 
en fase 3 realitzat en aquest país, primer temporalment i després de 
manera definitiva.26 Els assajos van continuar a altres països. Un 
altre problema important va ser amb els resultats de la fase 3 en els 
assajos efectuats a Anglaterra, Sud Àfrica i Brasil. Els participants 
que com a primera dosi havien rebut, per error, una meitat de la dosi 
programada tenien una eficàcia protectora sensiblement més gran 
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(90,0 %) que els que havien rebut dues dosis completes (62,1 %; 
41,0 -75,7).26 Per a la FDA, la companyia fabricant tampoc va 
poder explicar fefaentment aquests resultats i la vacuna no ha estat 
registrada als Estats Units. Sí que ho ha estat a la UE, Anglaterra i 
altres països. Un darrer estudi publicat el passat mes de setembre 
amb les dades de l’assaig fet als Estats Units, Xile i Perú ha donat 
una eficàcia global del 74 %.27

A la vacuna de Johnson and Johnson / Janssen, el vector del 
genoma és l’adenovirus humà serotip 26. Un cop administrat per via 
intramuscular a l’organisme humà expressa la proteïna S pre-fusió 
estabilitzada, fet que dona lloc a una bona resposta d’anticossos 
i cèl·lules T davant d’aquest antigen immunitzant. La vacuna 
s’administra per via intramuscular en dosi única. A la Unió Europea 
i als Estats Units es va registrar per a ús d’emergència, amb una 
sola dosi en més grans de 18 anys. Posteriorment, a l’octubre del 
2021, l’ús provisional en situacions d’emergència va ser ampliat a 
dues dosis. A l’assaig clínic controlat (fase 3) va donar una eficàcia 
protectora del 66,9 % (59,9-73,4).28

Vacunes de subunitats proteiques
L’única vacuna desenvolupada amb aquesta tecnologia és 

la vacuna NVX-Covid 2373 del laboratori Novavax.29 L’antigen 
immunitzant és la proteïna S o Spike protein obtinguda per una 
metodologia recombinant. Porta incorporat un adjuvant a base de 
saponines (MATRIX M) per augmentar la immunogenicitat de la 
subunitat proteica.

La vacuna s’administra en dues dosis per via intramuscular 
separades durant un interval de 21 dies. Encara que en un assaig 
en fase 3 efectuat als Estats Units i Mèxic l’eficàcia protectora amb 
una sola dosi va ser relativament bona, 90,4 % (82,9-94,6) enfront 
de la infecció i 100 % enfront de la malaltia greu, la FDA no l’ha 
registrada als Estats Units al·legant que la companyia no tenia prou 
estructura ni experiència per a  fabricar-la.29 A la UE sí que està 
registrada per a ús en situacions d’emergència i es fabrica a factories 
de Txèquia i Suècia.
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DURADA DE LA PROTECIÓ IMMUNITÀRIA 
NATURAL I VACUNAL

Investigacions efectuades amb coronavirus abans de l’eclosió 
de les pandèmies del segle actual ja van avançar que la durada de 
la resposta immunitària natural davant del virus és relativament 
curta. Un estudi en humans voluntaris exposats experimentalment a 
un dels coronavirus prevalents a finals del segle passat, va mostrar 
que a la taxa màxima d’anticossos circulants (IgG) i locals (IgA a 
la mucosa nasal) s’arribava als 12-15 dies de l’exposició. Després 
disminuïen lenta però progressivament, fins a assolir nivells similars 
als observats abans de l’exposició entre els 6 i 12 mesos.30

Estudis similars en humans voluntaris han estat proposats per 
a la seva realització en el marc de la pandèmia, però per motius ètics 
i pràctics mai no s’han dut a terme.31,32 Sí que s’han realitzat estudis 
periòdics de seguiment de la immunitat en persones infectades de 
forma natural o vacunats. En alguns casos per comprovar quin és 
el millor moment, després de la infecció natural o la vacunació, per 
obtenir plasma humà per al tractament amb immunoteràpia passiva 
dels malalts. 

La immunitat enfront el SARS-CoV-2 induïda per la infecció 
natural o la vacunació ha demostrat que confereix un cert nivell de 
protecció contra l’exposició al virus.33,34 Els individus recuperats 
d’una infecció natural mostren un nivell de protecció del 89 % en 
front la reinfecció i les vacunes han demostrat un nivell de protecció 
d’entre el 70 % i el 95 % en els assajos clínics controlats.33,34 Koury 
et al. han demostrat que els nivells d’anticossos neutralitzants estan 
estrictament relacionats amb la protecció immunitària, si bé fins ara 
el correlat de protecció no ha estat ben definit.35

Tot i que els primers estudis van mostrar que els anticossos 
neutralitzants es mantenien durant uns 6 mesos després de la 
vacunació,36-38 la majoria d’estudis que han avaluat la persistència 
de la immunitat vacunal han trobat que els anticossos baixen 
ràpidament i que als 4-6 mesos els títols són similars als d’abans de 
la vacunació.39-49
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Un estudi efectuat al Mount Sinai de Nova York en donants 
de sang positius al SARS-CoV-2 els títols d’anticossos i nivells 
de cèl·lules T dels quals van ser investigats als 30, 82 i 174 dies 
després del diagnòstic de laboratori de la infecció, va trobar que 
els títols geomètrics mitjans van caure de 774 als 30 dies, a 690 
als 82 dies i a 404 als 174 dies. Els autors conclouen que, si bé la 
immunitat disminueix a partir dels 30 dies de l’inici dels símptomes 
de la malaltia, els nivells són prou robusts durant 6 mesos. Aquests 
resultats contrasten amb els d’un altre estudi efectuat a la Xina 
aleshores, en què els anticossos descendeixen de manera important a 
les 8 setmanes de la infecció, en comparació amb els títols de la fase 
aguda.34 El descens és més acusat en els casos asimptomàtics en què 
els anticossos desapareixen completament en el 40 % dels pacients 
que no van presentar símptomes.

Un estudi efectuat a Israel en personal sanitari entre el 19 
de desembre de 2020 i el 9 de juliol de 2021 va trobar que el títol 
d’anticossos neutralitzants disminueix ràpidament durant els tres 
primers mesos després de la segona dosi amb un descens relativament 
menys intens posteriorment.40 Als sis mesos després de la segona 
dosi, els títols havien disminuït de forma significativa, especialment 
en els homes, les persones de mes 65 anys i els immunodeprimits.40

Les cèl·lules T sembla que persisteixen més temps que 
els anticossos i alguns autors han postulat que les cèl·lules Th de 
memòria serien les responsables de la protecció davant de les formes 
greus de la malaltia, de l’hospitalització, de l’ingrés a unitats de cures 
intensives i de la mortalitat observats actualment, passat un any de 
l’inici de la vacunació.35,43,49 Altres autors creuen que en aquests 
virus la memòria immunològica no acaba de funcionar.50

Si considerem, com sembla, que els títols d’anticossos es 
correlacionen amb la protecció vacunal contra la COVID-19, encara 
que el correlat de protecció no està completament establert, la 
caiguda dels títols d’anticossos en els primers 250 dies després de 
la vacunació, prediria, segons Koury, una caiguda significativa dels 
anticossos en el futur.33 Aquests resultats concorden amb els dels 
estudis observacionals realitzats a curt i mitjà termini per avaluar 
l’efectivitat de les vacunacions a la vida real, en la fase 4.
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VARIANTS DEL SARS-COV-2

Una variant apareix quan un virus pateix una mutació. En 
aquest cas és una variant del virus SARS-CoV-2 original o d’una de 
les variants que ja circulen lliurement perquè el virus ha patit una 
mutació anterior.51 A mesura que el virus es transmet i s’estén a la 
població pateix mutacions del seu codi genètic. Aquestes mutacions 
en alguns casos no suposen cap problema, però en altres poden fer 
el virus més transmissible, donar lloc a quadres clínics de més o 
menys gravetat i afectar la resposta immunitària disminuint el valor 
protector de les vacunes dissenyades per al virus original.51-54

El Center for Diseases Control dels Estats Units classifica 
les noves variants com a “preocupants” (variants of concern) i de 
“gran conseqüència” (variants of high consequence).51,52 Una variant 
preocupant seria aquella que amb una o més mutacions permet al 
virus infectar i transmetre’s de persona a persona amb més facilitat 
i reduir els efectes dels tractaments i/o de les vacunacions. Tot això 
en comparació amb el virus o variants circulants anteriorment.51 
Cinc variants han rebut el darrer any aquest qualificatiu: alfa, beta, 
gamma, delta i òmicron. Una variant de gran conseqüència seria una 
que presenta una ferma evidència que redueix de manera efectiva 
les mesures terapèutiques o preventives i la validesa dels test 
diagnòstics, fet que comporta més gravetat de la malaltia i increment 
de les hospitalitzacions.51,52 Tot això en comparació amb les variants 
circulants anteriorment. Cap variant ha rebut aquesta qualificació 
fins ara.51

L’aparició de les noves variants diferents de la soca original de 
Wuhan ha complicat la situació epidemiològica de la pandèmia de 
COVID-19 i ha tingut un cert impacte negatiu en la immunogenicitat 
i efectivitat de les vacunes, en especial en el cas de la variant delta.53,54

Les cinc variants preocupants han aparegut entre maig del 
2020 i novembre del 2021. La distribució temporal i geogràfica de les 
noves variants és molt important perquè pot afectar els resultats dels 
estudis efectuats en diferents períodes de temps i àrees geogràfiques, 
sobretot si han circulat intensament.54
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La primera variant, l’alfa, var reemplaçar a molts països la 
soca original de Wuhan, de manera que entre abril i maig de 2021 
el 90 % dels genomes dels virus seqüenciats a Europa i el 66 % 
dels circulants als Estats Units eren d’aquesta variant. En canvi, 
aquesta variant gairebé no va circular en altres països com l’Índia i 
circula poc a Sud-àfrica, països on la variant predominant gairebé en 
exclusiva va ser la beta, o al Brasil, on circulava gairebé en exclusiva 
la variant gamma. A partir de l’estiu de 2021 la variant delta va 
desplaçar totes les altres variants gairebé del tot, a tot el món fins a 
finals de novembre, en què va emergir a Sud-àfrica la nova variant 
òmicron.53,54 Aquesta darrera variant s’ha estès molt ràpidament per 
tots els països del món i és la dominant actualment.55,56

Les vacunes actuals es comporten bastant bé en front a les 
variants descrites.57 L’efectivitat màxima es donaria en front a 
la variant alfa, seguida de la beta i la gamma.57,58 L’efectivitat en 
front la variant delta és menor però segueixen proporcionant un bon 
nivell de protecció.59 Lopez Bernal en un estudi de casos i controls 
a Anglaterra ha trobat poques diferències a la pauta de dues dosis a 
l’efectivitat vacunal enfront a la variant delta en comparació amb la 
variant alfa.60 De totes maneres, Fauci60 i altres experts61 han reclamat 
a un article recent que els investigadors i companyies farmacèutiques 
impulsen la investigació per a la fabricació de vacunes de nova 
generació prioritzant vacunes que ofereixin una protecció més 
àmplia i duradora i si és possible l’obtenció d’un vacuna universal 
en front al coronavirus.59,60  

EFECTIVITAT DE LES VACUNES ENFRONT DEL 
SARS-COV-2

L’avaluació de l’efectivitat de les vacunes a l’etapa post 
màrqueting (fase IV) de la investigació de vacunes és molt important 
perquè permet conèixer com funcionen aquests fàrmacs preventius en 
el marc de la seva aplicació a la població pels serveis de salut pública 
i de atenció primària o hospitalària. Cal destacar que les condicions 
d’administració de les vacunes en aquests àmbits assistencials són 
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les de la pràctica diària, que habitualment no són tan estrictes i 
reglades com les dels assaigs clínics controlats.62

En aquests estudis cal avaluar l’efectivitat (valor protector) en 
les condicions rutinàries d’administració de la vacuna, és a dir a la 
vida real. L’enorme grandària de les mostres investigades (cents de 
milers, milions) de persones vacunades permet analitzar els resultats 
globals, però també els de nombrosos grups i subgrups demogràfics 
clínics i epidemiològics i així conèixer l’efectivitat vacunal per 
diferents estrats d’interès amb l’objecte de millorar els programes de 
vacunació, si escau.62,63

L’avaluació de l’efectivitat es fa amb estudis epidemiològics 
observacionals de cohorts prospectives o històriques i de casos i 
controls.62,63

Les primeres vacunes de COVID-19 es van registrar i 
comercialitzar a la segona meitat del mes de desembre del 2020. A 
Israel una mica abans, fruit d’una negociació entre la Salut Pública 
del país i el laboratori Pfizer.64 El febrer de 2021 es van publicar 
els primers articles sobre efectivitat de la vacuna a Israel, als Estats 
Units i a Anglaterra.

Els primers estudis realitzats a Israel (Dagan, desembre 
2020-febrer de 2021)64 van mostrar molt bons resultats d’efectivitat, 
a partir del dia 7 de la segona dosi, en la línia dels proporcionats 
pels assaigs clínics controlats duts a terme amb aquesta vacuna. 
A l’estudi de Dagan l’efectivitat protectora va ser del 92 % en la 
prevenció de la infecció confirmada pel laboratori, del 94 % de la 
malaltia simptomàtica, del 92 % enfront de la malaltia greu i del 87 
% enfront de l’hospitalització.64 Resultats similars es van trobar a 
l’estudi de Katz65 i al de Singer,66 els dos efectuats també a Israel per 
la mateixa època. Tots aquests estudis es van fer en un moment en 
què predominava la variant alfa i començava a despuntar la variant 
delta. Els autors no van entrar a discutir el possible paper de la 
variant alfa, ja que estudis anteriors van confirmar que l’escapament 
immunitari en aquesta variant és insignificant.



Un estudi descriptiu realitzat pels serveis de salut pública 
d’Israel va demostrar que la protecció vacunal disminuïa amb el 
temps transcorregut des de l’administració de la vacunació.67 L’estudi 
es va efectuar entre l’11 i el 31 de juliol del 2021, transcorreguts 
7 mesos de les primeres vacunacions. La protecció vacunal global 
havia disminuït un 60% en comparació amb la del mes de febrer. En 
aquesta època la variant predominant ja era la delta, però els autors 
no van separar-ne el possible efecte sobre el declivi de l’efectivitat 
del derivat de la disminució de la immunitat protectora amb el temps.

El juliol del 2021 el Ministeri de Sanitat d’Israel conscient de 
la disminució de la protecció amb el temps transcorregut després de 
la vacunació, va recomanar l’administració d’una tercera dosi o dosi 
booster (dosi de record) per corregir la situació.68 Van començar amb 
els immunodeprimits i després la van anar estenent, de manera que a 
finals d’agost ja s’aplicava a tota la població.

Els resultats d’aquesta estratègia van ser molt bons a curt 
termini. L’estudi de Barda va demostrar efectivitats vacunals 
superiors al 90 % en els vacunats amb tres dosis en comparació 
dels que només havien rebut dues dosis.69 A l’estudi de Spitzer la 
protecció va ser similar. Al de Goladberg va ser una mica inferior (88 
% davant la infecció confirmada i 83 % davant les formes greus, en 
els majors de 60 anys) probablement perquè es va realitzar una mica 
més tard, del 30 de juliol al 10 d’octubre, transcorregut més temps 
des de la dosi booster.39

A Anglaterra, els resultats van ser també bons en els primers 
mesos post vacunació (Hall, 7 de desembre 2020-5 de febrer de 
2021), trobant-se una efectivitat amb dues dosis del 85 %, encara 
que una mica inferiors als observats a Israel.70 

Als Estats Units, a l’estudi de Tenforde (4 de juliol del 2021-
8 d’agost del 2021)71 l’efectivitat global, amb dues dosis va ser del 
91 % per a la vacuna de Moderna i del 85 % per a la de Pfizer. 
L’efectivitat en el personal sanitari (Philishvilli, desembre del 2020-
19 de maig del 2021) va ser, amb dues dosis, del 96 % a la vacuna 
de Moderna i del 88% a la de Pfizer.72 A l’estudi de Nova York 
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(Rosenberg, 1 de maig - 3 de setembre) es va demostrar ja clarament 
una caiguda de la protecció, des d’una efectivitat mitjana (es van 
utilitzar les tres vacunes comercialitzades als Estats Units), del 95 
% la setmana del 1 de maig a una altra del 74 % la setmana del 28 
d’agost.73 L’hospitalització es va mantenir estable. La variant delta 
era la predominant quan es va fer aquest estudi, amb un 99,6% dels 
casos. L’estudi efectuat en veterans de l’exèrcit dels Estats Units 
(Dickerman, 4 de juny del 2021- 4 de maig del 2021) va trobar una 
major protecció amb la vacuna de Moderna que amb la de Pfizer.74 
Però els mateixos autors afirmen que aquest no ha de ser l’únic 
factor que cal tenir en compte en triar una vacuna. També són molt 
importants la durada de la protecció immunitària, la seguretat, el 
possible impacte sobre les variants i les característiques de la cadena 
del fred.

SEGURETAT DE LES VACUNES

A la fase clínica de les investigacions per al desenvolupament 
de vacunes s’investiga l’eficàcia protectora i la seguretat, en especial 
a la fase 3, en què la mida de la mostra és de desenes de milers de 
persones voluntàries distribuïdes de forma aleatòria en dos grups, 
vacunats i no vacunats.62,63,75

En aquesta fase se solen detectar efectes secundaris, locals i 
sistèmics, generalment poc greus, encara que en una de les vacunes, 
la d’Astra-Zeneca (Universitat d’Oxford) es van comunicar un cas de 
mielitis transversa entre els participants en l’assaig clínic dels Estats 
Units,  fet que va obligar a suspendre l’assaig clínic temporalment als 
Estats Units. En aquest país mai no es reprèn, encara que sí a Europa 
i a altres països. Aquesta vacuna va ser posteriorment registrada a 
Anglaterra i la Unió Europea, però fins ara, no ho ha estat als Estats 
Units. A causa de la mida limitada de la mostra, aquests assaigs són 
incapaços de detectar efectes adversos greus poc freqüents.62,63,75

Atès que per motius ètics i pràctics no és factible realitzar assaigs 
clínics controlats una vegada la vacuna ha estat comercialitzada, cal 
recórrer a estudis epidemiològics observacionals a la fase 4 quan la 
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vacunació ja s’administra a la població en les condicions del “món real” 
que no són les mateixes que les dels assaigs clínics controlats.62,63,75 

Als estudis en fase 4 s’avalua l’efectivitat protectora i la seguretat 
mitjançant estudis observacionals de diferents dissenys. Els estudis 
de cohorts prospectius són els ideals per avaluar la seguretat de les 
vacunes, comparant la incidència d’efectes secundaris en centenars 
de milers de persones vacunades i no vacunades.62,63,75

Un estudi realitzat a Israel amb la vacuna de Pfizer a la major 
organització d’assistència sanitària del país, amb la col·laboració dels 
serveis de Salut Pública de la nació, ha estat modèlic.76 L’estudi es va 
fer entre el 20 de desembre del 2020 i el 24 de maig del 2021 en el marc 
de la campanya massiva de vacunació promoguda per la salut pública 
del país. Es van calcular les raons de risc i les diferències de risc entre 
vacunats i no vacunats dins dels 42 dies després de la vacunació. 
Es van constituir dues cohorts prospectives, una de vacunats i una 
altra de no vacunats, amb el mateix nombre de persones (884.828 
persones) emparellades per totes les característiques demogràfiques, 
epidemiològiques i assistencials disponibles, inclosos factors de risc 
de COVID-19 i religió, amb l’objectiu de reduir al mínim els possibles 
biaixos de selecció. Per reduir els possibles biaixos de confusió es 
van ajustar els resultats per les característiques diferencials entre 
una i altra cohort que eren estadísticament significatives.76 Per tal de 
situar els resultats en el seu context, els efectes secundaris van ser 
comparats amb la mateixa metodologia en dues cohorts més, una de 
vacunats i una altra d’infectats. Cadascuna incloïa 173.106 persones. 
Els mateixos efectes secundaris van ser comptabilitzats en ambdues 
cohorts seleccionades amb la mateixa metodologia que a les dues 
cohorts anteriors. La comptabilització i anàlisi de les dades també 
es va fer amb la mateixa metodologia.76 La vacunació es va trobar 
associada amb un risc de patir miocarditis 3,4 vegades més gran que 
en els controls no vacunats, de patir limfoadenopatia 2,4 vegades 
més gran; de patir herpes zòster 1,4 vegades més gran i de patir un 
episodi d’apendicitis 1,4 vegades més gran. Les diferències de risc 
van ser de 78,4 per 100.000 per a la limfoadenopatia, de 15,8 per 
100.000 per a l’herpes zòster, de 5,5 per cent mil per a l’apendicitis i 
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de 2,7 per 100.000 per a la miocarditis.76 La infecció multiplica el risc 
de patir miocarditis en comparació amb la vacunació per 18,28, per 
14,83 en malaltia renal aguda, per 12,14 a l’embolisme pulmonar, 
per 6,9 a l’hemorràgia intra-cranial, per 5,39 a la pericarditis, per 
4,4 a l’infart de miocardi, per 3,78 a la trombosi venosa profunda i 
per 3,83 a l’arrítmia cardíaca. El risc de patir complicacions greus 
és molt més gran en els infectats que en els vacunats. En el cas d’un 
esdeveniment compartit per les dues cohorts, la miocarditis, les 
diferències de risc són clares, 3,4 vegades després de la vacunació, 
davant de 18,28 després de la infecció (11 esdeveniments per 100.000 
persones).76

L’associació entre miocarditis i vacunes no es va trobar als 
assaigs clínics controlats efectuats amb les vacunes actualment 
comercialitzades a la Unió Europea i els Estats Units. Això és una 
demostració de la importància i necessitat de dur a terme estudis 
observacionals a la fase 4 per detectar efectes adversos greus en 
mostres de població molt grans, de centenars de milers o més.

L’associació entre la vacunació  contra el SARS-CoV-2 i la 
miocarditis ha estat confirmada en estudis en fase 4 efectuats als 
Estats Units.77-79 Els CDC d’Atlanta l’està estudiant per confirmar-ne 
una possible relació causal.77-79

Altres possibles efectes adversos notificats de les vacunes 
davant de la COVID-19 han estat la malaltia de Guillain-Barré,80-82 
la paràlisi de Bell83,84 i els episodis tromboembòlics,85 de possible 
origen immunitari. Aquest darrer efecte advers ha estat comunicat en 
relació amb les vacunes d’adenovirus vectors de gens. Cal destacar 
que aquests tres últims efectes secundaris greus no han estat detectats 
a l’estudi israelià efectuat amb la vacuna de Pfizer.

EL FUTUR DE LA MALALTIA I DE LES VACUNES

L’eclosió de la variant òmicron, que circula actualment de 
forma predominant a la majoria dels països del món, ha demostrat 
que la COVID-19 és present.86 De fet, el desembre del 2020 i el gener 
del 2021 s’han assolit nivells d’incidència mai vistos a les onades 
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anteriors, encara que la gravetat dels casos, les hospitalitzacions, 
els ingressos en unitats de cures intensives i la mortalitat són força 
inferiors als causats per la variant original o la delta. Això és degut al 
fet que la nova variant és molt més transmissible que aquestes, però 
també causa casos de menor gravetat.87 A més, la immunitat natural 
conferida pel patiment de la malaltia, o les vacunes actualment 
disponibles no semblen oferir protecció davant les forma inaparents i 
lleus a mitjà termini, però sí que semblen mantenir una certa protecció 
davant les formes més greus. De fet, encara que alguns laboratoris 
fabricants de vacunes han comunicat la ràpida comercialització de 
vacunes específiques per a les noves variants, la majoria d’experts 
i organitzacions (OMS, CDC, EMA) mantenen que de moment la 
protecció que proporcionen les vacunes actuals, encara que una mica 
inferior enfront de les noves variants que amb la soca original no 
aportarien grans avantatges per al control de la pandèmia.55,87

La literatura científica sobre el SARS-CoV-2 publicada 
recentment mostra que l’objectiu d’eliminació del virus a nivell 
nacional (l’estratègia “zero casos”) adoptada per alguns països (Xina, 
Taiwan, Nova Zelanda, Islàndia) no sembla factible a curt i mitjà 
termini.88 Així ho corroboren les estadístiques recents d’incidència 
de COVID-19 a aquests països. Molt més difícil seria l’erradicació 
del virus a nivell mundial.

Avui dia sembla provat que ni la infecció natural ni la 
vacunació confereixen protecció duradora davant la infecció ni la 
malaltia i que no proporcionen immunitat esterilitzant, per la qual 
cosa no interrompen la transmissió del virus a la població.89 De 
fet, els vacunats amb les pautes recomanades tenen un cert risc de 
reinfecció. A més, com que la majoria de casos són asimptomàtics o 
lleus i atès que el període d’incubació és molt curt, no és factible la 
vacunació en cercle dels contactes dels pacients ni en cas de brots a 
escoles o hospitals. Tot plegat fa impossible fer prediccions sobre el 
futur de la malaltia i de les estratègies vacunals a seguir.89 Dependrà 
fonamentalment de l’aparició o no de noves variants, de si són més 
o menys transmissibles que les anteriors i del nivell de gravetat dels 
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casos que ocasionin. També que es desenvolupin noves vacunes que 
siguin esterilitzants i interrompin la transmissió del virus.

Alguns autors han predit, en base al que ha passat amb altres 
malalties causades per virus respiratoris que, en el futur, la malaltia 
passés a ser endèmica amb oscil·lacions estacionals com passa amb 
la grip i recomanen començar a preparar-nos per conviure-hi de 
forma normal.89 Alguns experts no ho tenen gens clar i no descarten 
l’aparició de noves variants si no s’assoleixen ràpidament cobertures 
vacunals elevades als països menys desenvolupats.89-94 L’OMS ha 
fixat com a objectiu per a l’any 2022 cobertures del 70 % a aquests 
països. De fet, ha pronosticat la possible aparició de noves variants si 
no s’assoleixen aquests nivells de cobertura vacunal. Per tot això no 
cal esperar una vida sense COVID-19 per a l’any 2022 i, en tot cas, 
apostar per a una “nova vida normal amb COVID-19”.

A la revista JAMA del 18 de gener del 2022 ha aparegut 
un article molt interessant sobre aquest tema.89 Segons els autors, 
experts de les Universitats de Pennsilvanià, Minnesota i Nova York, 
“la nova vida normal amb la COVID-19” requerirà que el SARS-
CoV-2 sigui considerat com un més dels virus respiratoris causants 
de malalties respiratòries potencialment greus, com la grip o el virus 
respiratori sincicial que circulen principalment durant l’hivern i que 
poden ser vigilats i controlats conjuntament amb noves vacunes, si 
pot ser esterilitzants, enfront d’aquestes malalties. Ja està en marxa 
la producció de noves vacunes davant de la grip i el virus respiratori 
sincicial amb la tecnologia mRNA. També de noves vacunes contra 
el SARS-CoV-2 amb aquesta i altres tecnologies.89

És clar que tot això dependrà que, tal com pronostiquen 
alguns experts, la COVID-19 evolucioni a una fase d’endemicitat. 
Actualment, encara que alguns governs, com el dels Estats Units, 
el de Dinamarca i l’espanyol, han difós missatges donant suport 
a l’estratègia d’avançar, quan sigui possible cap a aquesta fase de 
“nova normalitat”, la majoria d’experts opinen que pel moment no 
sembla factible. El que sí que sembla oportú és preparar-se per quan 
s’arribi a la fase endèmica, si s’hi arriba. Els autors de l’article no 
aclareixen com es definiria aquesta fase, però assenyalen que el 
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llindar d’endemicitat de referència podria establir-se en el nivell 
més alt assolit els darrers anys en la suma de la incidència de casos, 
d’hospitalitzacions i de mortalitat per grip i virus respiratori sincicial, 
malalties actualment considerades com a endèmiques.89

Els autors conclouen que, per controlar la futura endèmia, es 
requerirà desplegar sistemes de vigilància epidemiològica en temps 
real (real time) de base electrònica que recopilin informació sanitària 
(incidència, gravetat, hospitalitzacions, atenció en unitats de cures 
intensives i mortalitat) de forma integrada de totes les malalties 
respiratòries potencialment greus. La vigilància haurà d’incloure 
els resultats de la seqüenciació genòmica per detectar en temps real 
la possible aparició de noves variants i dades sobre vacunacions 
administrades per conèixer les cobertures en temps real a totes 
les àrees geogràfiques del país. Tot això requerirà la tecnologia 
informàtica més moderna i l’adopció de criteris clínics i analítics 
uniformes en tots els serveis sanitaris assistencials, públics i privats 
del país.89

Per a la implantació de la nova estratègia serà fonamental 
la modernització i la reestructuració dels serveis de Salut Pública, 
adaptant-los a les noves necessitats i dotant-los dels recursos 
humans i materials que siguin necessaris. A més, s’haurà de formar 
tot el personal de salut pública i assistencial perquè es puguin 
capacitar per donar resposta a la nova estratègia i aconseguir una 
bona comunicació entre els diferents professionals. Perquè tot això 
funcioni caldrà, a més, desplegar activitats d’informació i educació 
sanitària de la població perquè coneguin la nova estratègia, donin 
suport i tinguin confiança en la tasca dels professionals sanitaris a 
tots els nivells. Finalment, cal informar els mitjans de comunicació 
sobre la nova estratègia perquè la coneguin i li donin suport.89

Els autors recomanen l’elaboració d’un “Pla Estratègic 
Nacional per a la Nova Normalitat” per al desenvolupament de les 
noves estratègies quan arribi la fase endèmica.89 Acaben afirmant que 
les intervencions del futur Pla, si tenen èxit, seran molt probablement 
eficients, ja que acabaran amb la despesa ocasionada pels esforços de 
tota mena que actualment realitzen els governs per prevenir, vigilar, 
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diagnosticar i tractar la COVID-19 de manera moltes vegades no 
integrada amb serveis dedicats específicament a aquesta malaltia.

Cal destacar que perquè s’arribi a la fase endèmica, el 
desenvolupament de vacunes que millorin la durada de la protecció 
vacunal i siguin esterilitzants, tallant la transmissió del virus a la 
població serà fonamental. L’obtenció de vacunes universals enfront a 
tots els coronavirus i variants és important.60,95 També ho serà l’ajuda 
que es proporcioni als països menys desenvolupats perquè vacunin 
la població i redueixin el risc d’aparició de noves variants.93,94

No vull acabar aquestes paraules sense felicitar, molt 
efusivament, els Serveis de Salut Publica a tots els nivells (Estat, 
Generalitat i Ajuntaments) per les tasques realitzades els darrers 
dos anys en la planificació, gestió, desplegament i avaluació de les 
activitats de Vigilància epidemiològica i de les mesures de Prevenció 
i control de la pandèmia. També un record i una felicitació a tot el 
personal sanitari d’atenció primària, atenció hospitalària, atenció 
farmacèutica i de les residències d’avis per la feina feta els darrers 
dos anys amb gran diligència i dedicació enmig de greus dificultats. 
A tots ells vull animar a continuar els esforços fets fins que la 
pandèmia hagi estat controlada.

Espero haver complert la tasca que m’ha encomanat la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya de presentar a la Dra. Àngela 
Domínguez i García i contestar al seu discurs d’ingrés com a 
Acadèmica Numerària. La seva incorporació a la nostra Acadèmia 
serà d’una vàlua innegable, per la qual cosa, demano al Senyor 
President que tingui a bé procedir a imposar-li la Medalla i li lliuri el 
Diploma que l’acreditin com a membre numerari d’aquesta institució.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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