
Presentació
La covid-19 forma part de la realitat mundial des del 2020. Una pandèmia inima-
ginable per a la majoria que s’ha hagut de gestionar a tots els nivells en molt poc 
temps. Aquesta malaltia ha afectat, en més o menys mesura, la vida de tots. Du-
rant la pandèmia vaig començar a interessar-me pel  món de la medicina i la in-
vestigació, i a l’hora de triar un tema pel treball vaig decidir que volia que estigués 
relacionat amb la covid, ja que és un tema científic i alhora actual. 
Fer aquest treball també em permetia, a més de la part científica, afegir una part 
social a l’estudi, ja que la pandèmia no només ha afectat a nivell sanitari. 
El treball es titula «Del virus a la immunitat. El Sars-CoV-2, les vacunes contra la 
covid-19 i el disseny d’una nova vacuna» i l’objectiu ha estat investigar sobre el 
virus del Sars-CoV-2 i sobre el desenvolupament i els tipus de vacunes per poder 
fer la part pràctica: el disseny teòric d’una nova vacuna contra la covid-19 a partir 
d’eines i procediments de biotecnologia. Un altre dels objectius del treball ha estat 
fer una anàlisi de la vacunació a nivell de Catalunya i a nivell mundial i realitzar 
diverses entrevistes i enquestes a científics i a la població per avaluar el grau d’ac-
ceptació de les vacunes a la nostra societat. 
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Metodologia
Vaig començar el treball fent una recerca bibliogràfica sobre els virus i especialment 
dels tipus de coronavirus existents. Seguidament em vaig centrar en el Sars-CoV-2 i 
vaig utilitzar diverses revistes científiques i pàgines web per trobar-ne tota la infor-
mació necessària sobre la seva estructura, els seus gens i les seves proteïnes. 
També vaig investigar sobre quin és el procés de desenvolupament d’una vacuna i 
els passos que se segueixen, quins tipus de vacunes hi ha i quines són les principals 
diferències entre elles. Vaig centrar-me en les diferents vacunes contra la covid-19. 
Una vegada aconseguida tota aquesta informació, amb l’ajuda de la meva tutora i el 
meu mentor, l’Agustí Fontarnau, vaig començar a fer la part pràctica del treball: el 
disseny teòric de la vacuna. Vaig escollir el tipus de vacuna a dissenyar, de vector 
viral, i la proteïna a utilitzar per poder començar el procés. 
Paral·lelament a l’elaboració de la part bibliogràfica i del disseny de la vacuna vaig 
difondre dues enquestes a la població i vaig fer dues entrevistes a científics que han 
tingut un paper rellevant en aquesta època de la covid. 
Durant l’elaboració de tot el treball vaig consultar diversos portals oberts de dades, 
com l’NCBI, cases comercials i articles científics.

Cos del treball
El SARS-CoV-2 té quatre proteïnes estructurals: les proteïnes E i M, que formen l’embol-
call viral; la proteïna N, és la proteïna de la nucleocàpsida, i la proteïna S, que és la de 
l’embolcall i s’uneix als receptors humans. La proteïna escollida per al disseny de la va-
cuna és la E, ja que no s’ha utilitzat en cap de les vacunes contra la covid-19 existents. 
Les vacunes de vector viral com Astrazeneca funcionen donant instruccions genèti-
ques a les cèl·lules per produir antígens. 
Ho fan mitjançant l’ús d’un virus modificat, el vector, que no pot provocar cap ma-
laltia però que porta el codi genètic de l’antigen (proteïna S en el cas de la covid-19) 
i que permetrà que es fabriqui i es generi després una resposta per part del sistema 
immunitari. El vector viral actua com un sistema de lliurament, proporcionant un 
mitjà per envair la cèl·lula i inserir-hi el codi dels antígens d’un virus diferent (el pa-
togen contra el quan es vol vacunar). Aquests vectors no tenen els gens que causen 
les malalties ni els gens que els permeten replicar-se, per tant són inofensius. Les 
instruccions genètiques per fabricar l’antigen a partir del patogen objectiu s’uneixen 
al genoma del vector del virus. Un cop injectats al cos, aquests virus de la vacuna 
comencen a infectar les nostres cèl·lules i a inserir el seu material genètic, inclòs 
el gen de l’antigen. Les cèl·lules fabricaran l’antigen com si fos una de les seves 
proteïnes i aquestes se situaran a la superfície, al costat d’altres proteïnes. Quan les 
cèl·lules del sistema immunitari detecten aquest antigen comencen a desenvolupar 
la resposta immune contra ell. 



Per tal de poder realitzar el disseny de la vacuna cal buscar el genoma del virus i 
trobar el gen que codifica per la proteïna E. A continuació cal trobar la seqüència 
de l’ARN de la proteïna escollida, la seva funció i fer una retrotranscripció (passar 
d’ARN a ADN amb l’enzim transcriptasa inversa). Seguidament és necessari disse-
nyar els primers per realitzar la tècnica de la PCR i afegir-hi extrems cohesius per-
què els enzims de restricció puguin tallar-hi posteriorment. 
En el següent pas del procés cal fer còpies del gen amb la tècnica de la PCR (inclosos 
els primers i seqüències que tallaran els enzims de restricció) per obtenir l’amplicó. 
Per finalitzar cal que actuïn els enzims de restricció perquè deixin extrems cohesius 
i es pugui inserir l’amplicó al virus atenuat i se’n pugui obtenir la molècula que s’in-
jectaria als humans. 
Fer el disseny d’una vacuna com la d’Astrazeneca em va permetre relacionar la part 
pràctica del treball i la part social, que també considero que ha estat molt important 
per poder avaluar el grau d’acceptació de les vacunes entre la població. La pandèmia 
ha causat i segueix causant un impacte a la societat. Diversos aspectes han causat 
controvèrsia, s’han polititzat decisions i la població afirma que ha estat desinforma-
da en alguns casos. La dada més rellevant és que un quart de la població vacunada 
amb Astrazeneca hauria triat una altra vacuna. Pel que fa a la població jove, la bona 
rebuda de les vacunes va ser evident i la majoria d’ells creuen que aquestes vacunes 
són part de la solució a la pandèmia. 
Fer entrevistes a experts sanitaris també em va servir per entendre quin ha estat 
el seu paper durant la pandèmia. Tant la Dra. Magda Campins com el Dr. Salvador 
Macip van afirmar que malgrat el progrés favorable de la pandèmia encara queda 
temps per tornar a la normalitat.
 
Conclusions
La covid-19 ha canviat la vida de tothom des de l’inici del 2020. Amb menys d’un any 
es van confirmar més de 30 milions de casos arreu del món amb un percentatge consi-
derable de mortalitat. Aquesta realitat inimaginable poques setmanes abans de l’inici 
de la pandèmia ha implicat que cada persona hagués de modificar la seva vida. Es pot 
ser crític amb la gestió que s’ha fet des de Salut i també amb les decisions polítiques 
que s’han pres en determinats moments. La situació ha evidenciat des del principi que 
s’havien de fer equilibris entre prioritzar la salut i l’economia. També cal afegir que la 
responsabilitat individual ha estat clau per respectar o no les mesures sanitàries i això 
ha repercutit en l’evolució de les diferents onades. 
El ràpid desenvolupament de les vacunes ha estat essencial. La pandèmia pel virus 
SARS-CoV-2 ha requerit una acció ràpida i el desenvolupament de vacunes en un període 
de temps extremadament curt. Això és degut als antecedents del Sars i Mers, al solapa-
ment de fases de recerca clínica, als pagaments per avançat dels països a les farmacèuti-



ques i al treball de les agències reguladores del medicament. Aquests quatre factors han 
permès que en menys d’un any la població hagi pogut començar a ser vacunada. 
És evident que les vacunes han provocat un gran impacte i són efectives. Les últimes 
onades han estat menys intenses i hi ha hagut menys casos d’ingrés, de malaltia greu i 
de mort. L’aparició de variants ha complicat en part aquest procés, però la combinació 
de la vacunació i les mesures imposades a nivell col·lectiu han permès tornar a una 
situació semblant a la normalitat d’abans de la pandèmia. 
També cal tenir en compte però que en països poc desenvolupats el percentatge de 
vacunats és molt inferior i estan encara avui en una situació extremadament precària. 
Això fa que no es pugui parlar, encara, d’immunitat total. La no vacunació a països poc 
desenvolupats propicia grans brots i consegüentment l’aparició de variants noves. 
La gestió de la situació i la rapidesa de les institucions i experts ha estat i és deter-
minant tant a l’hora de solucionar les onades com a l’hora de preparar-se per a noves 
pandèmies. Els científics opinen que en determinats casos hi ha hagut un pànic inne-
cessari i en altres no s’ha percebut el perill de la situació. Hauria calgut trobar un punt 
d’equilibri durant tots els mesos de pandèmia. Calen canvis en el sistema sanitari, tal 
com també conclouen els experts. 
En últim lloc, dissenyar una vacuna està a l’abast de tot investigador. Tots els portals 
utilitzats i informacions obtingudes per a la realització d’aquest treball són públiques. 
Aquest fet possibilita a tots els científics poder accedir a les dades i fer recerca i contri-
buir en situacions com la de la pandèmia de la covid-19. Això és gràcies a factors com la 
ràpida seqüenciació i investigació del virus i l’alta tecnologia actual. 
Per tant, i com s’explica en aquestes conclusions, en aquest treball s’ha analitzat 
què ha suposat la irrupció d’un virus que en molt poc temps es va convertir en pan-
dèmia. S’ha estudiat el tipus de virus, com afecta l’organisme i com es pot erradicar 
gràcies a les vacunes, que poden ser de molts tipus i actuar de maneres diverses. 
La veu dels experts ha situat les coordenades per poder entendre la gestió mèdica i 
científica que s’ha portat i es continua portant a terme. Les enquestes a la població 
han suposat un nombre important de valoracions i informacions en relació amb 
l’acceptació i els efectes de les vacunes. Elaborar una vacuna ha permès experimen-
tar com investigar i treballar ha de ser l’esperança per superar situacions com la que 
estem vivint. Aquest treball ha volgut sintetitzar, en gran part, el que hem viscut 
des del març del 2020, on ens trobem en l’actualitat, i ser optimistes per estar més 
preparats si hem de viure situacions semblants en el futur.
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