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Els petons dels visitants i els seus bacteris passaran a formar part de la 

mostra 

 

L’Obra Social ”la Caixa” presenta 
Epidèmia!, una exposició molt 

contagiosa, a CosmoCaixa Barcelona  
 

 

• Vivim envoltats de microbis, però molts els necessitem per 

sobreviure, i només una petita part d’aquests ens provoquen 

problemes de salut. Virus, bacteris i protozous són els organismes 

més abundants del planeta, ja que superen vint-i-cinc vegades la 

biomassa de tots els animals. Poden aparèixer sobtadament o a poc a 

poc en llocs concrets i, en alguns casos, es propaguen per tot el món.  

 

• De vegades, les condicions ambientals i la mobilitat creixent de les 

persones poden afavorir la propagació i la multiplicació dels microbis 

i, amb això, el risc d’epidèmies.  

 

• Amb l’objectiu de fer conèixer la importància que tenen aquests 

organismes invisibles, els microorganismes, que assetgen la 

humanitat des del seu origen, l’Obra Social ”la Caixa” ha organitzat 

l’exposició Epidèmia!, que explica quin és l’agent que causa les 

diferents malalties i el seu cicle biològic, i com les malalties han 

modelat la història de l’ésser humà.  

 

• La història de les epidèmies és paral·lela a la nostra existència, i en 

ple segle XXI continuem sent vulnerables als virus, bacteris i altres 

microorganismes patògens. Per culpa seva, 14 milions de persones 

moren cada any arreu del món. 

 

• Les peces que constitueixen la mostra van des de documents 

històrics, com ara gravats d’època (per exemple, el que fa referència a 

l’epidèmia de febre groga a Barcelona) i curiosos objectes que 

s’utilitzaven per curar malalties, fins a una bàscula que indica quina 



part del nostre pes correspon als bacteris o un mòdul on veiem el 

creixement de les colònies de bacteris d’espècies habituals a la boca. 

 

• Els diferents apartats de l’exposició expliquen com adquirim les 

malalties infeccioses i quina importància tenen la higiene i la 

vacunació en la lluita contra les epidèmies. Epidèmia! convida els 

visitants a reflexionar sobre com la humanitat i la nostra forma de 

vida han propiciat la propagació dels agents que causen malalties 

com la pesta, la sida, la malària i la grip, per exemple, i com han 

afectat les nostres poblacions.  

 

• Epidèmia!, exposició que ha comptat amb l’assessorament científic 

de Pedro Alonso, director de l’Institut de Salut Global de Barcelona 

(ISGLOBAL), impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”, es podrà veure a 

CosmoCaixa Barcelona del 28 de març de 2012 al 14 de febrer de 

2013. 

 

Barcelona, 27 de març de 2012.- Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació ”la Caixa”; Pedro Alonso, assessor científic de l’exposició i director de 
l’Institut de Salut Global de Barcelona;  junt amb els investigadors Antoni Trilla i 
Ned Hayes, del CRESIB, (Centre d’investigació en Salut Internacional de 
Barcelona), han presentat avui a CosmoCaixa l’exposició Epidèmia! Com les 

malalties han modelat la història de la humanitat.  
 
Poques vegades som conscients de la importància que tenen els microbis en 
moments clau de la nostra història, i viceversa. I això que fa milions d’anys que 
aquests organismes habiten el planeta. Amb l’aparició de la humanitat i els canvis 
de vida, com el sedentarisme, la vida a les ciutats o l’obertura de rutes 
comercials, es van ampliar les vies de propagació d’aquests inseparables 
companys de viatge. El resultat va ser nefast, i malalties com la pesta, el 
xarampió, la malària o la grip van afectar la nostra espècie, van delmar les 
nostres poblacions, van canviar els nostres hàbits i van determinar les nostres 
cultures. Aquestes i altres malalties no han deixat d’influir en la nostra història. 
Però, com es produeix una infecció? I com es contagia? Quina diferència hi ha 
entre epidèmia i pandèmia? Tot això és el que podrà descobrir el visitant a 
l’exposició. Per això, presenta mòduls molt innovadors, com el mur dels petons 
que hauran fet els visitants, en el qual es mostraran les colònies en creixement 
d’alguns bacteris habituals en la nostra boca; els principals microorganismes, no 
tots patògens i alguns fins i tot necessaris, que viuen al nostre cos; la reproducció 
d’un vagó de metro com a metàfora de lloc propici perquè s’hi propaguin els 
microbis a través del contagi per via aèria, com el refredat, el xarampió, la rubèola 
o la grip... 
 
 
 



 
 
 
Com la verola va posar fi a la cultura grega i com el tifus va paralitzar les 

tropes napoleòniques en la invasió de Rússia 

 
En el tercer apartat es fa un recorregut per la història de la humanitat per 
descobrir la incidència i l’impacte que han tingut les malalties infeccioses més 
greus. 

 
La primera epidèmia de la qual es té constància és la que va assolar Atenes l’any 
430 aC i va posar fi a la cultura grega. Es creu, gairebé amb tota seguretat, que 
es tractava de la verola. Gairebé cent any més tard, l’epidèmia de la pesta va ser 
la culpable que l’emperador Justinià no pogués reconquerir l’Imperi romà 
occidental. 
 
Durant el segle XVI, l’arribada dels colonitzadors al continent americà va provocar la 
mort del 90 % de la població indígena, sobretot a causa de les infeccions. La falta 
de mà d’obra va afavorir l’arribada d’esclaus africans, els quals van portar la febre 
groga. Fins a mitjan segle XX es van perdre més guerres per les malalties dels 
soldats que no pas al camp de batalla, com van poder constatar les tropes 
napoleòniques delmades pel tifus a Rússia. La llista d’exemples és inacabable. 
Però encara avui les malalties determinen la història, ja que la sida o la malària, per 
exemple, impedeixen el desenvolupament econòmic i social de molts països i, per 
tant, els condicionen el futur. 
 
Entre les epidèmies més devastadores de la història cal destacar la de la pesta 
dels anys 1346-1353, que va exterminar un terç de la població europea, i la grip 
del 1918, que en dos anys va causar la mort d’entre 50 i 100 milions de persones 
arreu del món. 

 
Les epidèmies del món modern 

 

Entre les diverses formes de contagi destaca la transmissió per aire, la 
transmissió sexual, el contacte directe, la ingesta d’aigua o d’aliments. 
 
La grip, la sida, la tuberculosi i la malària són quatre malalties d’origen infecciós 
que encara no estan controlades i que tenen una repercussió elevada en el 
nombre de persones afectades, tant pel seu impacte econòmic i social, com, en 
alguns països, pels pocs mitjans que disposen per eliminar-les. Epidèmia! les 
recorre totes. 
 
Es fa especial incidència en la importància de la investigació com a via per trobar 
solucions i augmentar els coneixements sobre el tractament de certes malalties, i 



també en la necessitat de continuar treballant per la millora de la salut global i la 
lluita contra la pobresa.  
 
Tot i que la salut és un dret fonamental que ha de ser garantit a tot el món, en 
realitat està molt limitat en el cas d’un gran nombre de persones, especialment als 
països en desenvolupament. La mostra també inclou un apartat especial per a les 
malalties oblidades —les que afecten els més pobres, sobretot a Sud-Amèrica, 
Àfrica i Àsia, com la malaltia de Chagas, el còlera o el dengue, entre d’altres— i la 
vacunació, la prevenció i la millora de les condicions higièniques, que són els 
mecanismes principals en la lluita contra les epidèmies i l’eradicació d’algunes 
malalties. 

 
L’Obra Social ”la Caixa” col·labora amb iniciatives relacionades amb la salut global 
per tal de contribuir al control i l’eradicació de les malalties que afecten, 
especialment, els països menys desenvolupats. Així doncs, col·labora amb GAVI 
Alliance per facilitar l’accés a les vacunes als menors de cinc anys, per lluitar contra 
la mortalitat infantil als països més desfavorits. També promou la formació de 
professionals i tècnics sanitaris africans, que han de contribuir al desenvolupament 
dels seus països. I dóna suport a projectes que incideixen en les causes principals 
de la malnutrició infantil, com ara les malalties. L’entitat és, a més, sòcia fundadora 
de l’Institut de Salut Global de Barcelona, una plataforma d’excel·lència en el 
coneixement i les activitats relacionades amb la salut global. 
 

Epidèmia! Com les malalties han modelat la història de la 
humanitat 
C. d’Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Conferència inaugural: dimarts 27 de març de 2012, a les 19 h 
«Epidèmies: Passat, present i futur», a càrrec de Pedro Alonso, Antoni Trilla i Ned 
Hayes 
Inauguració: dimarts 27 de març, a les 20 h 
Període d’exhibició: del 28 de març de 2012 al 14 de febrer de 2013 
Horari: de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h; dilluns, tancat (excepte 
festius)  
 
Servei d’Informació: 

www.lacaixa.es/obrasocial  

 
 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
www.lacaixa.es/obrasocial 
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