
Aquesta exposició s’emmarca dins les activitats de la XIV Conferència
Internacional de la sida que se celebrarà del 7 al 12 de juliol a Barcelona

Què és la sida? La batalla del sistema
immunitari, a la Plaça de la Universitat de
Barcelona

Explicar els mecanismes de funcionament del virus de la sida en el cos humà d’una

manera didàctica i entenedora per a tots els públics, i insistir en la importància de la

prevenció com a factor clau per a evitar el contagi del VIH, són els principals objectius de

la mostra Què és la sida? La batalla del sistema immunitari. El visitant a aquesta

exposició realitzarà un viatge a l’interior del cos humà, introduint-se en un capil·lar

sanguini augmentat 30.000 vegades, on descobrirà com actua la sida en l’organisme,

com es transmet i quins són els mètodes per prevenir-la. Aquesta exposició produïda per

la Fundació “la Caixa” és una de les activitats prèvies de la XIV Conferència Internacional

de la sida que se celebrarà del 7 al 12 de juliol a Barcelona. Aquesta mostra divulgativa

que s’ha organitzat en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de

Barcelona també forma part forma part del programa de sida de la Fundació “la Caixa”,

que té com a principals línies d’actuació: la sensibilització, la formació, la prevenció i la

investigació de la malaltia.

Què és la sida? La batalla del sistema immunitari  es podrà visitar a la carpa instal·lada a

la Plaça de la Universitat de Barcelona del 12 de juny al 14 de juliol. L’entrada a

l’exposició és gratuïta i, si bé es dirigeix al públic en general, és d’especial interès per al

públic més jove.

Una exposició per conèixer la sida

El públic que visiti l’exposició ¿Què és la sida? La batalla del sistema immunitari podrà observar

un viatge des del planeta Terra fins al virus d’immunodeficiència humana (VIH) a una escala

1/3.000.000. Podrà endinsar-se en un capil·lar sanguini augmentat 30.000 vegades, on, entre

d’altres, apareixen, les víctimes propiciatòries del VIH, els linfocits T4. L’exposició té com a

principal objectiu fer entendre al visitant que la prevenció és el factor clau per a evitar el

contagi, a la vegada que mostra de forma didàctica quin és el funcionament del VIH en el cos

humà i els mecanismes amb què compta aquest per a defensar-se



Explicar els fonaments científics de la sida d’una forma accessible i entenedora per a tots els

públics, especialment per als més joves, és l’objectiu de l’exposició Què és la sida? La batalla

del sistema immunitari. La hipòtesi de treball que planteja la mostra és molt senzilla: per a

canviar els comportaments és necessari, en primer lloc, entendre perquè cal fer-ho. Si es

comprén com funciona el VIH i quins són els riscos de certs comportaments, la prevenció es

veu com una necessitat. Quan la por irracional està tamisada pel coneixement científic, s’acaba

aplicant un respecte prudent.

La mostra està organitzada en tres àmbits. En el primer, el visitant passeja per un espai que

progressivament l’introdueix en un capil·lar sanguini ampliat 30.000 vegades on es troba amb

un virus de la sida augmentat 3.000.000 vegades. Un viatge a través de les imatges d’un vídeo

des de l’exterior del planeta Terra a l’interior d’un capil·lar sanguini, donarà al visitant una idea

de l’autèntica dimensió d’un ésser viu tan mortal com el VIH.

A l’exposició, es pot comparar l’estructura genètica dels éssers vius en relació a la del VIH. La

conclusió és sorprenent. Si bé el codi genètic dels homes equival a la informació que

contindrien 2.000 llibres de 500 pàgines; la del virus de la sida correspondria a un llibret

d’instruccions d’un electrodomèstic. Malgrat aquesta enorme diferència, el virus, el David de

l’evolució, és capaç de vèncer a Goliat, l’ésser humà.

En un altre dels àmbits de Què és la sida?, s’expliquen els mecanismes de defensa de

l’organisme humà enfront el VIH. Prenent com a exemple una batalla medieval, l’audiovisual La

Gran Batalla descriu l’organització, els èxits i els fracassos en la defensa del cos humà davant

d’un atac del VIH. L’audiovisual posa de manifest que en cas d’un atac, la millor defensa és que

el virus no penetri en el cos, és a dir: la prevenció és indispensable.

En l’apartat Ara, depèn de tu, es contemplen les actituds i els factors de risc, així com els

mitjans per a una prevenció eficaç. A través d’un codi de colors, el visitant podrà conèixer els

riscos de contagi que comporta la vida diària, des de menjar del mateix plat que una persona

infectada fins una visita al dentista. En aquest àmbit també s’inclou informació sobre l’estat

actual de l’epidèmia. Un mapa del món es va actualitzant constantment amb el nombre de

persones infectades pel VIH.

El programa de sida de la Fundació “la Caixa”

Entre les activitats i programes que promou  la Fundació “la Caixa” el tema de la sida ocupa un

lloc destacat. La sensibilització, la formació, la prevenció i la investigació de nous fàrmacs són

les línies principals d’actuació del programa de lluita contra la sida de la Fundació “la Caixa”.

. Prevenció i informació

La informació i la sensibilització són les principals armes per aturar l’avanç de la sida entre la

població, especialment entre la més jove. La Fundació “la Caixa” ha treballat sota aquesta

premissa des de l’any 1993, any en què va publicar “Sida. Els fets. L’esperança ” de Luc

Montaigner. Més endavant, l’any 1994, es va posar en marxa el programa educatiu adreçat a



estudiants i professors de secundària “Sida. SABER AJUDA”, del qual , des de la seva creació,

se n’han distribuït 10.000 exemplars. L’objectiu de “Sida. SABER AJUDA” és promoure el

diàleg sobre aquesta malaltia entre la comunitat educativa. Amb l’explosió d’Internet com a eina

de comunicació i treball, la Fundació ha posat en marxa una web que complementa aquest

programa: www.sidasaberajuda.com .

Proporcionar informació i fomentar la prevenció de la Sida entre els estudiants de secundària és

el principal objectiu d’aquesta web, que també facilita al professorat una sèrie de propostes per

apropar-se a la sida des d’una perspectiva educativa, en les diferents matèries i àrees d’estudi.

Aquesta web es presenta com un Congres Virtual on els escolars de secundària poden treballar

i exposar des de diferents perspectives els seus coneixements, experiències i preocupacions al

voltant d’aquest fenomen.

L’any 1999 la Fundació “la Caixa” va dur a terme la campanya per a la prevenció de la sida

“Parlar de la sida amb els nostres fills” en col·laboració amb el Departament de Sanitat i

Seguretat Social de la Generalitat i el Ministeri de Sanitat i Consum a través de la Secretaria del

Pla Nacional sobre la sida. Aquesta campanya, adreçada a famílies amb fills menors de quinze

anys, tenia com a objectiu proporcionar les pautes adequades per poder abordar temes com la

sexualitat i les drogues de la forma més natural i adequada possible.

Dins d’aquest àmbit de la prevenció, s’inclou aquesta exposició que des de l’any 1998 han

visitat més de 375 mil persones de 28 ciutats espanyoles com Cartagena, Logroño, Oviedo,

Segovia o Vitoria, entre d’altres.

- Investigació

La Fundació irsiCaixa, ubicada al Laboratori de Retrovirologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol

de Badalona, es va constituir el 1995 amb l’objectiu d’impulsar la investigació mèdica en l’àmbit

de les ciències de la salut i l’epidemiologia, especialment en el camp de la síndrome de la

immunodeficiència adquirida (VIH). L’equip de la Fundació irsiCaixa, dirigit pel doctor

Bonaventura Clotet i format per 20 investigadors , ha convertit aquest laboratori en un centre

de referència per a la investigació sobre la sida a Catalunya.

- Atenció domiciliaria a malalts de sida

L’atenció als malalts de sida és un altre dels àmbits en què treballa la Fundació. Des de l’any

1.994 s’han desenvolupat programes d’atenció domiciliària a malalts en col·laboració amb

l’Hospital Universitari Virgen del Rocío de Sevilla i l’Hospital Clínic de Barcelona. Amb aquest

darrer centre, i en col·laboració amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social, es va crear el

projecte d’hospital de Dia a Domicili, que durant el període 1.999-2.000 va atendre a 142

malalts i va realitzar gairebé 2.000 intervencions en el domicili. D’altra banda, el 1.998 la



Fundació i l’Associació Actua van signar un acord de col·laboració per oferir assistència

domiciliària als nens afectats pel VIH a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Més de 200

menors han rebut atenció social, psicològica i sanitària a casa seva, a més de tractament

hospitalari.

Col·laboració amb la XIV Conferència Internacional de la sida - Barcelona 2002

Del 7 al 12 de juliol Barcelona acollirà la XIV Conferència Internacional de la sida. Aquesta

trobada de periodicitat biennal reunirà a la Ciutat Condal a uns 14.000 professionals d’arreu del

món que lluiten per a trobar una solució a aquesta pandemia.

Es calcula que a tot el món uns 63 milions de persones estan infectats pel VIH. A Espanya més

de 150.000 persones pateixen la malaltia. Però són Àfrica i Àsia els continents on la sida

provoca més estralls. Entre un 30 i un 40 % de la població jove de sud Àfrica no arribarà a l’edat

adulta.

La Fundació “la Caixa” col·labora amb la organització de la Conferència en els següents àmbits:

- Entrega d’un fons de garantia d’1 milió de dòlars per a tal de possibilitar la candidatura

               de Barcelona com a seu de la conferència.

- Cessió d’instal·lacions de CaixaForum. A l’auditori i a les aules de CaixaForum es

               realitzaran algunes de les reunions i conferències de les organitzacions que participen

               al congrés.

- Participació de l’equip d’irsiCaixa en una Conferència satèl·lit a les instal·lacions de

               CaixaForum on es debatran bàsicament tres temes de darrera actualitat sobre la

               immunopatogènia i clínica de la sida. En primer lloc, es parlarà dels mecanismes

               d’entrada del virus a la cèl·lula i les investigacions que s’estan realitzant per a impedir

               aquesta entrada i els seus efectes adversos. En segon lloc, es realitzarà un resum

               sobre les darreres novetats sorgides del Congrés Internacional de Resistències que es

               celebrarà a Sevilla la setmana anterior a la XIV Conferència Internacional de la sida. I

               per últim, es parlarà sobre la problemàtica d’una co-infecció del VIH  amb el virus de

               la Hepatitis C: darrers avenços, tractaments, resistències i les possibilitats dels

               trasplantaments hepàtics en pacients amb aquesta co-infecció.



Què és la sida? La batalla del sistema immunitari
Del 12 de juny al 14 de juliol de 2002

Carpa instal·lada a la Plaça de la Universitat

Barcelona

Inauguració: dimecres, 12 de juny de  2002,  a les 13 h.

Horaris: De dimarts a diumenge, de 10.00 a 21.00 h. Dilluns, tancat.

Visites guiades: De dimarts a diumenge a les 12.00 i a les 18.00 h

Els visitants estrangers disposaran d’informació en anglès, francès i alemany.

ENTRADA GRATUÏ TA

Servei d’informació de la Fundació "la Caixa": 902 22 30 40

Info.fundacio@lacaixa.es


