
 
     
 

 
 

 

 
 

NOTA DE PREMSA 
 

 
Barcelona, 22 d'abril de 2021 
 
24 d’abril de 2021, Dia Mundial de la Veterinària 
 

El Col·legi Oficial de Veterinaris de 
Barcelona reivindica el paper dels seus 
col·legiats davant la crisi de la COVID-
19 en el Dia Mundial de la Veterinària 
 
 
• Durant la pandèmia, el lideratge dels veterinaris en la salut i el benestar animal i 
la salut pública ha passat pràcticament desapercebut. 
 
• Un dels grans desafiaments als quals s'enfronta la societat és que un 60% de les 
malalties infeccioses són zoonòsiques, és a dir, d'origen animal, i un 75% d'elles són 
emergents.  
 
• L'enfocament “One Health”, una sola salut, recomanat per l'OMS, engloba la 
salut de les persones, els animals i la cura del medi ambient com tres pilars per a la salut 
integral, que permeten afrontar els desafiaments del futur, davant possibles infeccions. 
 
L'Associació Mundial Veterinària (WVA) celebrarà el pròxim 24 d'abril el Dia Mundial de 
la Veterinària, una iniciativa en la qual el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona 
(COVB) participa, donant a conèixer el treball que realitzen els seus col·legiats. El lema 
d'enguany és “Resposta dels veterinaris a la crisi de la COVID-19”. Ja que, encara que 
els veterinaris han treballat colze a colze en la cura de la salut pública, la seva labor ha 
passat pràcticament desapercebuda. “De fet, són autèntics herois anònims, ja que el 
seu treball no sols ha estat essencial sinó també un puntal en la cura dels animals i, 
també, de les persones”, considera en Ricard Parés, Vicepresident del COVB. “Sabem 
que dels més de 1.400 patògens que avui coneixem, un 60% són d'origen animal. A 
més, el 75% de les malalties que provoquen són emergents, comenta en Manel Oms, 
President del Comité Assessor per la Clínica d’Animals de Companyia i membre de la 
Junta de Govern del COVB i, per això el nostre paper en la gestió de la pandèmia ha 
estat completament rellevant, encara que pràcticament invisible per al gran públic”.  
 



 
     
 

 
 

 

Els veterinaris, sense comptar que han mantingut obertes les portes de les seves 
clíniques per a animals, han estat actius durant la crisi de la pandèmia en tot moment, 
en la indústria alimentària. A més, des d'aquest sector essencial es va dotar als serveis 
públics de salut amb recursos com equips de protecció per a sanitaris i respiradors.  
 
Però la contribució dels veterinaris és encara més important si és possible: “La pandèmia 
ha demostrat que és imprescindible que se sumin la recerca mèdica i veterinària, ja que 
la una no es pot entendre sense l'altra”, recalca en Íñigo Lyon, secretari de la Junta de 
Govern del COVB. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reunit diversos científics 
de centres de recerca de tot el món en un grup de treball per a accelerar la cerca dels 
millors models animals per a fer front a la pandèmia. Dos d'aquests científics són 
veterinaris catalans. 
 
One Health: la sinèrgia de la qual ens beneficiem tots 
Des de fa més de 15 anys l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut com 
a necessari l'enfocament One Health, en el qual es fan imprescindibles una aproximació 
holística entre la recerca en la salut humana, animal i el medi ambient. També la UE 
està promovent activament la seva aplicació davant els desafiaments sanitaris del 
present i del futur, com poden ser la resistència als antimicrobians. 
 
“Necessitem un enfocament integrador, explica la Marta Legido, membre de la Junta de 
Govern del COVB, que fomenti la col·laboració entre sectors. La nostra labor com a 
veterinaris és clau perquè no podem deslligar els profunds vincles entre la salut humana 
i animal i la cura del planeta davant l'amenaça del canvi climàtic”. “La crisi del SARS-
CoV-2 és un desafiament complex, però a partir d'un abordatge des de tots els prismes, 
crec que tindrem les eines necessàries per a afrontar els reptes de les noves malalties 
que es puguin presentar en el futur”, explica en Ricard Parés.  
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació COVB                                            
Montse Llamas – 636 82 02 01, montse@alaoeste.com 
Sonia Joaniquet – 663 84 89 16, sonia@alaoeste.com 
 

 


