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POCA INCIDÈNCIA EN ANIMALS 
INTRODUCCIÓ

El coronavirus ha tingut escàs impacte en espècies animals. Només els
mustèlids com els visons o les fures han mostrat tenir una major susceptibilitat

stà clar que si posem en
una balança el nombre de
casos de coronavirus des-
crits en animals (compta-

díssims arreu del món) i el nombre de
casos descrits en humans (més de 5,2
milions a tot el món), es pot considerar
que la Covid-19 és una malaltia de per-
sones transmesa fonamentalment entre
persones. De fet, les mesures de control
contra la propagació del SARS-CoV-2 –la
denominació oficial de la malaltia–, dirigi-
des exclusivament a humans (distancia-
ment social, confinament, rentat/desin-
fecció de mans, etc.) estan tenint un
impacte decisiu en el control d’aquesta
pandèmia d’abast global.

Com afirmen importants institucions
en el camp de la sanitat animal, com
l’Organització Mundial per a la Salut Ani-
mal (OIE), o l’Associació Americana de
Medicina Veterinària (AVMA), considerant
la informació actualment disponible, els
animals domèstics no semblen exercir
un paper epidemiològic rellevant en la
propagació de la Covid-19. D’aquesta
manera, la majoria dels casos animals
de SARS-CoV-2 (detecció d’ARN víric i/o
anticossos enfront del virus) localitzats
fins avui mostren una simptomatologia
lleu o inexistent referint un contacte previ
amb persones (amos, cuidadors, etc.)

diagnosticades de Covi-19 o amb sospita
de malaltia com la causa més probable
de contagi. És a dir, la direcció de trans-
missió d’aquest nou coronavirus en els
casos puntuals descrits en animals ha
estat d’humans a animals i no a l’inre-
vés.

Fa poques setmanes, però, es va sa-
ber que le SARS-CoV-2 havia estat detec-
tat en diverses granges de visons d’Ho-
landa. Aquest virus, per tant, havia
arribat a una nova espècie animal cau-
sant en alguns individus quadres gas-
trointestinals i simptomatologia respira-
tòria, i fins i tot alguna mort. El
percentatge de morbiditat i mortalitat

causat per la malaltia, en tot cas, ha es-
tat baix, i sembla que afecta més acusa-
dament femelles prenyades. 

Però en realitat aquesta notícia no és
tan sorprenent. Diferents estudis ja ha-
vien posat de manifest que les fures,
que són mustèlids igual que els visons,
són una espècie molt susceptible al
SARS-CoV-2. De fet, les fures es plante-
gen com un bon model animal per estu-
diar aspectes rellevants (patogenicitat,
transmissibilitat, eficàcia vacunal, entre
altres) del coronavirus. 

Aquests casos de Covid-19 en una es-
pècie domèstica ha revelat aspectes
molt importants de la malaltia: si bé es

Els casos trobats en
animals presentaven
una simptomatologia
lleu o inexistent

El nou coronavirus
s’ha transmès
d’humans a animals
però no a la inversa

E
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creu que els animals es van infectar pri-
màriament per treballadors que havien
desenvolupat amb anterioritat símpto-
mes compatibles amb la Covid-19, cal in-
vestigar si ha pogut existir una possible
transmissió entre visons. Prèviament
s’havia observat que tant gats com fures
poden transmetre el virus a altres congè-
neres en condicions experimentals molt
específiques, que solen distar molt de
les condicions naturals en les quals
viuen aquests animals.

Algunes mascotes, per tant, poden in-
fectar-se amb el virus que causa la Co-
vid-19. En qualsevol cas, i sobre la base
de la informació limitada que existeix, es
considera mínim el risc que els animals

transmetin l’afecció a les persones. Els
animals no semblen tenir un paper signi-
ficatiu en el contagi, i no hi ha cap evi-
dència que els virus puguin transmetre’s
a la gent o a altres animals a través de
la pell o el pèl d’una mascota.

En tot cas, per protegir l’animal de
companyia d’un possible contagi, caldrà
evitar al màxim que estigui en contacte
amb persones o animals que no visquin
a la llar. Per exemple, caldrà evitar els

parcs o aquells llocs públics en què es
reuneixin les persones i els seus gos-
sos. Quan caminem amb el gos, ens as-
segurarem de mantenir-lo almenys a dos
metres d’altres persones i altres ani-
mals. Si tenim un gat, farem que passi
dins de casa el major temps possible.

Però, què passa si agafem la Covid-
19 i tenim una mascota? Caldrà aïllar-se
de tot, fins i tot de l’animal. Si és possi-
ble, demanarem a una altra persona de

la llar que cuidi la mascota. També evita-
rem acariciar, abraçar o besar la masco-
ta, o bé compartir el llit o l’espai de des-
cans amb ella. 

Si tenim la Covid-19 i la nostra masco-
ta emmalalteix, no la portarem al veteri-
nari nosaltres mateixos. Ens comunica-
rem amb el professional, que podria fer
una visita virtual o proposar un pla alter-
natiu per fer un tractament adequat per
a la situació concreta.

No està de més
prendre mesures
perquè la nostra
mascota no s’infecti

Fures i gats poden
transmetre el virus 
a congèneres en
certes condicions
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ENTREVISTA

JOSEP MAS El president de Laika fa una crida a no desfer-nos dels animals de
companyia amb el pretext del virus i alerta de les informacions falses que circulen

quests dies s’han vist ca-
sos d’abandonament d’ani-
mals amb el pretext del co-
ronavirus. Què n’ha de dir

Laika?
Això són excuses barates que utilitza la
gent per justificar els abandonaments.
És una actitud molt hipòcrita, perquè no
hi ha cap evidència científica que els ani-
mals puguin transmetre la Covid-19 als
éssers humans. Actuant d’aquesta ma-
nera, moltes persones creuen que poden
quedar-se amb la consciència tranquil·la
emparant-se en la por davant la malaltia.
Però no hi ha cap raó per actuar així, són
justificacions covards i arguments ab-
surds sense cap mena de base. Per tant,
podem afirmar que el coronavirus no ha
de ser una excusa per abandonar una
mascota. 

A l’associació han detectat un augment
important d’abandonaments?
Sí, és cert que ens hem trobat amb més
abandonaments del que és habitual du-
rant aquests mesos de confinament, pe-
rò en tot cas no és un increment signifi-
catiu, potser de prop del 8% o del 10%.
Hem de destacar que va ser especial-

ment a l’inici de la quarantena quan a
Laika vam gestionar més abandona-
ments de gats. 

Quin procediment se segueix?
La majoria d’animals els rebem nosaltres
directament a l’associació, perquè molta
gent és reticent a portar-los a la gatera.
Mantenim una entrevista amb el propie-
tari per conèixer el motiu de l’abandona-
ment, després portem l’animal al veteri-
nari i finalment l’incorporem al nostre
local per donar-lo en adopció a d’altres
persones.

S’han trobat casos d’abandonaments al
carrer?
No, perquè pràcticament ningú s’arrisca
a fer-ho. Abandonar el gat al carrer està
penat amb fins a 6.000 euros de multa.

Què els diria a les persones que abando-
nen un gat creient que pot ser portador
o transmissor del coronavirus?

Els diria que és una informació completa-
ment falsa, un de tants rumors sobre la
Covid-19 que han aparegut des que va
esclatar aquesta crisi sanitària. És veritat
que els gats poden infectar-se perquè
són sensibles a la malaltia, però no te-
nen, en cap cas, capacitat per transme-
tre el coronavirus a les persones. És una
cosa que cal tenir molt present, perquè
ens estem trobant amb moltes manipula-
cions, mitges veritats i notícies directa-
ment falses sobre aquest tema. No hem
de caure en aquests rumors ni deixar-nos
portar per la primera informació que tro-
bem al respecte. I insisteixo: la malaltia
només es transmet entre humans, i tot i
que alguns animals en puguin ser porta-
dors no poden encomanar el coronavirus
a les persones. 

Què cal fer davant qualsevol d’aquestes
notícies de veracitat no contrastada?
Si tenim algun dubte podem consultar un
veterinari. Perquè també es pot donar el

cas que una persona infectada de coro-
navirus hagi de prendre determinades
precaucions per protegir la seva masco-
ta, com per exemple evitar el màxim el
contacte amb ella, extremar les mesures
d’higiene o fins i tot deixar l’animal a càr-
rec d’altres persones mentre passa la
malaltia. Però cal remarcar que tota infor-
mació no contrastada que ens arribi
l’hem d’agafar sempre amb pinces, i en
cap cas difondre-la, perquè estarem con-
tribuint a fer circular notícies falses. 

Durant el confinament s’ha donat un cas
curiós, com és la presència d’animals
salvatges en nuclis urbans.
Sí, és cert i és completament lògic. En el
moment en què hi ha menys activitat hu-
mana, els animals recuperen terreny que
havien perdut i abracen més espai, com
passava a Andorra fa 40 o 50 anys, quan
el país no estava tan urbanitzat i hi havia
zones naturals més extenses. Mentre ha
durat el confinament, els animals salvat-
ges s’han sentit menys amenaçats i
s’han apropat a les zones urbanes. Han
tingut més amplitud de moviments. 

Com s’ha de procedir si ens trobem un
animal silvestre fora del seu hàbitat?
Cal avisar els banders, que ens informa-
ran del procediment que cal seguir i faran
la intervenció pertinent. El que no s’ha
de fer, sota cap circumstància, és tocar o
agafar un animal salvatge. Especialment
si es tracta d’un cadell, perquè aleshores
la mare el rebutja. 

A

« LA COVID NO HA DE SER EXCUSA
PER ABANDONAR UNA MASCOTA »

«NO HEM DE
CAURE EN

RUMORS SOBRE
LA COVID-19»

«LA MALALTIA
NOMÉS ES POT
TRANSMETRE

ENTRE HUMANS»
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urant la crisi del coronavi-
rus, els animals amb prou
feines han tingut protago-
nisme, a part de quan hem

parlat de treure a passejar el gos o les
especulacions sobre quin animal hauria
fet d’intermediari perquè el SARS-CoV-2
saltés dels ratpenats als humans. No
obstant això, també han anat arribant
amb comptagotes notícies sobre possi-
bles infeccions en mascotes que afegei-
xen una mica d’incertesa a la pandè-
mia.

A principi de març, un gos pomerà va
donar positiu a Hong Kong. Dies més
tard, les mateixes autoritats de la ciutat
xinesa anunciaven un nou contagi regis-
trat en un pastor alemany. Sense cap
dubte, els dos animals domèstics ha-
vien estat contagiats pels seus amos,
però els animals no presentaven signes
visibles de malaltia. Dies més tard, es
va afegir el cas d’un gat a Bèlgica i pos-
teriorment el zoològic del Bronx, a Nova
York, va informar que havia donat posi-
tiu un tigre, probablement infectat per
un empleat.

Cada vegada hi ha més evidències
que els humans podem transmetre el
nou coronavirus a altres animals. No
obstant això, no hi ha proves evidents
que els animals domèstics puguin con-
vertir-se en un vehicle de transmissió i
contagiar per si mateixos altres perso-
nes. Tampoc es coneixen casos de ma-
lalties greus en les mascotes. Fins ara,
les autoritats dels diferents països
s’han limitat a recomanar rentar-se les
mans després de tocar els animals i ne-
tejar els coixinets i la cua dels gossos
amb gel desinfectant després de treu-
re’ls a passejar.

LA MASCOTA EM POT CONTAGIAR?
Difícilment els gats i els gossos poden transmetre la malaltia als humans

DUBTES

D

Una persona pot
contagiar un animal,
però a la inversa no
existeixen evidències
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En el cas de persones que hagin do-
nat positiu, es recomana deixar els ani-
mals de companyia a cura d’altres per-
sones. Quan això no és possible, caldria
extremar la higiene amb ells i tractar
d’evitar el contacte físic, utilitzant màs-
cara en la seva presència.

Científics del Centre de Recerca en
Salut Animal de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CRe-
SA) de la Generalitat de Catalunya estan
provant antivírics enfront del SARS-CoV-
2 alhora que treballen en el desenvolu-
pament de models animals que perme-
tin realitzar assajos de vacunes i nous
tractaments a curt o mitjà termini. Per
aquest motiu, estan molt atents a totes
les novetats en relació amb el nou coro-
navirus en animals. No obstant això, un
estudi realitzat a la Xina i publicat re-
centment indica que els gats i les fures
són susceptibles a la infecció, és a dir,
que el virus pot replicar-se en les seves
vies respiratòries. En gossos, succeeix
amb una intensitat molt menor, mentre
que en altres espècies, com ara porcs,
gallines o ànecs, no passa en absolut.
Aquestes dades indiquen que podria ha-
ver-hi transmissió d’humans infectats a
gossos, gats i fures de manera ocasio-
nal i es desconeix si la transmissió po-
dria passar d’aquests animals als hu-
mans.

En terminologia veterinària, estaríem
parlant del que es coneix com a zoonosi
reversa, perquè la malaltia pot passar
de la persona a l’animal i no a l’inrevés,
que és el que més ens podria preocu-
par. A més, no és una sorpresa que els
gats siguin susceptibles, ja que en la in-
fecció pel coronavirus del SARS de
2002 va passar el mateix amb aquests

animals. En aquesta situació de pandè-
mia, no tindria gaires conseqüències, te-
nint en compte que es tracta d’una
mascota que normalment roman a casa
i, per tant, és molt difícil que pugui con-
tribuir a estendre el contagi cap a d’al-
tres persones.

No obstant això, segurament molts
amos es pregunten si al gat li pot pas-
sar alguna cosa si ells li transmeten la
Covid-19. Des d’un punt de vista clínic,
segurament res en la major part dels
casos, opinen els experts. En el cas del
felí infectat a Bèlgica es va comentar

que tenia una simptomatologia clínica,
però no se sabia si era degut al SARS-
CoV-2 o a una altra cosa.

Per altra banda, els gossos són molt
poc susceptibles a la infecció. Encara
que no és descartable que s’infectin i
arribin a presentar anticossos, com ha
passat en els casos documentats a
Hong Kong, seria d’una manera poc sig-
nificativa. En general, els animals no ju-
garien cap paper important en l’epide-
miologia de la infecció en les persones.
Més aviat serien els hostes finals: els
propietaris infecten els seus gossos i
poc més. 

Els gats i les fures
son més
susceptibles que els
gossos a la infecció
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avant la gran pregunta de si
un animal pot transmetre el
virus a les persones, ja
hem vist que els científics

no ho saben amb seguretat, però que la
probabilitat que això passi és molt remo-
ta. Perquè es pogués donar aquesta si-
tuació, una persona probablement malal-
ta hauria d’excretar suficient quantitat de
virus per infectar el gat, i el gat hauria de
tenir una infecció amb un grau de replica-
ció vírica molt important perquè el po-

gués transmetre a un altre humà. La
probabilitat real que un gat s’infecti és
impensable a la pràctica. En teoria, po-
dria excretar virus, però en quantitats
molt baixes i, per tant, inofensives.

Però, què cal fer amb un gat infectat?
Simplement, hauria de passar el període
de la infecció. En l’hipotètic cas que les
mascotes puguin representar un perill
pel grau d’exposició que hagin tingut,
tant l’OMS com l’Organització Mundial
de Salut Animal indiquen que seria con-

venient tenir un contacte el més restrin-
git possible, rentar-se les mans sempre
després de tocar-los i no acostar-s’hi si
no hi ha necessitat.

De la mateixa manera, si un pacient té
mascota, hauria d’intentar deixar-la a càr-
rec d’algú o evitar que s’acosti molt. O si
l’amo malalt i l’animal han conviscut du-
rant el període de la malaltia, convindria
evitar que terceres persones mantinguin
contacte amb el gat. En qualsevol cas,
arribar a aquestes consideracions és

Cal restringir el contacte amb l’animal, però el risc de contraure la infecció és mínim

Si un pacient
té mascota es
recomana deixar-la 
a càrrec d’algú

D
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aplicar el principi de precaució al màxim,
mirant de prevenir qualsevol possibilitat
de contactes, perquè amb la informació
disponible fins ara el més probable és
que els animals no juguin cap paper en
la propagació del virus.

Els veterinaris opinen que, malgrat els
estudis i els casos que es van coneixent,
no és necessari afegir noves mesures
pel que fa al contacte amb mascotes ni
amb animals de producció a les granges.
Els episodis de transmissió d’humà a
animal són excepcionals, i no hi ha pro-
ves que al seu torn puguin transmetre’l a
altres persones o a altres animals. No
obstant això, encara que de moment si-
gui poc probable, no es pot descartar la

possibilitat que els animals puguin con-
tagiar-se en un futur pròxim entre ells, o
bé a les persones.

Potser els animals van tenir un paper
important en el moment en què un hoste
intermediari va passar el coronavirus a
les persones, però a partir d’aquí només
representen un efecte col·lateral d’una
infecció entre persones. Per això, no es
pot justificar l’abandonament d’una mas-
cota per por al contagi: desfent-nos del

nostre animal de companyia no estarem
més protegits.

No obstant això, les últimes dades sí
que podrien donar peu a especular, pre-
cisament, sobre la possibilitat que el
misteriós hoste que va permetre el pas
de ratpenats a persones fos algun tipus
de felí salvatge. Alguns estudis conti-
nuen apuntant al pangolí, però la qüestió
encara no està resolta i la confirmació
que felins com gats i tigres poden infec-

tar-se deixa obertes altres opcions. En
qualsevol cas, no és fàcil que ocorrin els
salts entre espècies. Són necessàries
una sèrie de casualitats molt concretes:
un animal susceptible, que ha d’infectar-
se i excretar una gran quantitat de virus,
i que a més estigui en contacte amb per-
sones que també siguin susceptibles i
que arribin a infectar-se amb la suficient
quantitat de virus, mantenint la transmis-
sió a posteriori.

No es pot justificar
l’abandonament
d’una mascota per
por al contagi

Els episodis de
transmissió d’humà
a animal són
excepcionals
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mesura que els carrers i
places de les ciutats de tot
el món s’han buidat de
gent mentre s’imposaven

les quarantenes, creant-se així ambients
més desèrtics, nets i silenciosos, els ani-
mals salvatges han irromput a les ciutats
i s’han endinsat en els centres urbans
com si exploressin nous ecosistemes
que un dia van habitar. Les xarxes so-
cials han recollit durant aquests mesos
de confinament mostres de com la crisi
del coronavirus ha canviat els ritmes de
la vida ciutadana, i han actuat com un
termòmetre que ha donat senyals evi-
dents que la fauna ha sortit del seu hàbi-
tat natural amb un protagonisme que fins
ara no tenia.

Andorra no ha estat pas cap excepció.
Durant aquest temps no ha estat estra-
nya la presència de diferents animals sal-
vatges a prop dels nuclis urbans del Prin-
cipat. Tot i que és relativament normal i
habitual que espècies com ara fagines,
guineus o cabirols i muflons s’apropin
als habitatges cercant, principalment, ali-
ment, han variat, per exemple, les hores

en què aquests animals s’han deixat
veure. 

La majoria dels animals salvatges que
baixen a les poblacions són d’activitat
crepuscular, és a dir, es mouen de nit.
Però durant aquest període de confina-
ment s’ha pogut observar aquesta fauna
també en hores diürnes. En qualsevol
cas, també és habitual que en aquesta
època de l’any espècies herbívores bai-
xin a zones urbanes cercant menjar. La
reducció dràstica de l’activitat humana i,
sobretot, el fet que hi hagi menys trànsit
a les carreteres han facilitat la mobilitat
dels animals silvestres.

ESPÈCIES SALVATGES A LA CIUTAT
El confinament ha facilitat que els animals silvestres s’acostin als nuclis urbans

FAUNA

A

Sergi porta 25 anys d’experiència professional
Especialista en gossos i gats

Assessorament en tots els temes relacionats en les teves mascotes

DOG-CAT         dogcatsergi · Tel.: +376 836 111 · Tel.: +376 377 422
Avda. de les Escoles, núm 31 · Escaldes-Engordany (Andorra)

Ha estat habitual
veure fagines,
guineus, cabirols o
muflons pel carrer
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Cuida a qui t’estimes!!!

Av. Tarragona, 16 · tel.: 866 003 · mesqueanimals@outlook.es · Andorra la Vella 

La menor presència de les persones
als carrers i la reducció de vehicles a les
vies han fet, per tant, que els animals es-
tiguin més tranquils. No és que hi hagi
més exemplars, és que s’han desplaçat
més freqüentment fora de les seves zo-
nes habituals, travessant carreteres i ca-
mins, i acostant-se a àrees habitades
per humans. 

Davant aquesta situació, i malgrat que
ja s’ha donat pas a un desconfinament
progressiu que pot contribuir a foragitar
els animals, no s’ha abaixar la guàrdia.

Per això cal tenir en compte dues reco-
manacions principals:

1. Circular amb màxima precaució i
respectar els límits de velocitat per evi-
tar l’atropellament de fauna silvestre.
L’increment del trànsit d’animals per zo-
nes ja identificades com de pas natural
o fins i tot l’existència de nous punts
d’encreuament en aquestes vies o la
seva presència en cunetes i zones prò-
ximes pot plantejar situacions de risc.
Cal anar amb cura amb espècies de
gran grandària com cérvols, cabirols i

senglars, que poden generar situacions
de molt risc per a la circulació i provocar
greus accidents per col·lisió o sortides
de la via.

2. No acostar-nos ni molestar els ani-
mals salvatges. Algunes d’aquestes es-
pècies poden ser perilloses i atacar si se
senten amenaçades. Si sospitem que
l’animal està ferit, o si observem que es
troba desorientat, cal posar-se en contac-
te amb el cos de banders o amb el de-
partament de Patrimoni Natural del Go-
vern.

No ens hem
d’acostar ni molestar
els animals salvatges
si en trobem algun 
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ot i estar tancat al públic,
durant les setmanes de
confinament arran de la cri-
si de la Covid-19, el parc

d’animals de Naturlandia ha seguit treba-
llant amb normalitat per tal de garantir el
benestar i la cura dels diferents exem-
plars que acull el recinte. D’aquesta ma-
nera, l’equip de cuidadors ha continuat
aplicant els mateixos criteris i protocols
que s’apliquen habitualment. Això no no-
més assegura que la salut dels animals
sigui òptima, sinó que també és un aval
perquè els primers visitants del parc, un
cop aquest reobri les portes, puguin gau-
dir plenament d’una gran experiència en
plena natura.  

Amb vista a l’estiu, i amb la voluntat
que es respectin totes les mesures de
seguretat davant la pandèmia, Naturlan-
dia potenciarà especialment les visites

guiades amb grups reduïts, amb un con-
tingut atractiu que permeti descobrir tots
els secrets de l’espai. La granja, molt ap-
ta per al públic familiar, és un dels in-
drets que prendran més protagonisme.
Així mateix, també prendrà rellevància
l’Aula de Natura, amb un ampli contingut
didàctic i educatiu sobre la flora i la fau-
na que es pot trobar a Naturlandia.

Com que l’extensió del parc és molt
àmplia, no es restringirà l’aforament, pe-
rò es demanarà en tot moment que es
respectin les distàncies de seguretat, i
es recomanarà l’ús de mascareta. Als
espais interiors, la mascareta serà obli-
gatòria. On sí que hi haurà un control d’a-
forament i àmplies mesures de prevenció
serà en atraccions com el Tobotronc. 

EXEMPLARS EN BONES MANS
L’espai es prepara per tornar a obrir les
portes després de garantir la bona cura i el
benestar dels animals durant el confinament

T

NATURLANDIA

Un bon senyal que els animals han estat
ben cuidats durant el període de confina-
ment es troba en l’elevat nombre de nai-
xements que s’han produït. Concreta-
ment, han nascut quatre ossos, dues
daines, dos isards i tres muflons. Els qua-
tre cadells d’os bru van néixer a l’interior
d’una cova, on la mare, una de les dues
femelles del parc, es va retirar durant la
hibernació, fins que a principi de maig van
sortir del refugi.

a més!
MÉS NAIXEMENTS 
AL PARC



ASSESSORAMENT PERSONALITZAT
(ens formem per aconsellar-te en el més adequat per cuidar les teves mascotes)

GRATUÏTTUÏTGRAAT
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