
 

 

 

Nota de premsa 

 

CaixaForum acull la preestrena del documental inèdit                   

“On acaben els camins”  
 

 

L’eradicació del pian guanya impuls per 
arribar “On acaben els camins” 

 

 

• L’Obra Social “la Caixa”, ISGlobal i TV3 presenten “On acaben els 

camins”, un documental dirigit per Noemí Cuní que narra la lluita de 

l’investigador Oriol Mitjà contra aquesta malaltia de la pell. 
 

• L’OMS treballa ja en una campanya per eradicar el pian l’any 2020 

mitjançant l’administració d’una dosi única d’antibiòtic oral a totes 

les poblacions vulnerables 

 

 

Barcelona, 10 de maig de 2016.-  L’any 2012 Oriol Mitjà, investigador de 

l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), va publicar des de la illa 

remota de Lihir (Papua Nova Guinea) uns resultats que van sorprendre la 

comunitat científica: havia descobert un tractament que amb una única dosi 

resultava efectiu contra la malaltia de pian. Aquest és el punt de partida del 

documental “On acaben els camins”, una pel·lícula dirigida per Noemí Cuní i 

produïda pel Grup Broadcaster que s’ha presentat avui a CaixaForum 

Barcelona.  

 

El documental, que ha estat coproduït per TV3 i Televisió Espanyola, sota 

l’impuls de l’Obra Social “la Caixa”, deu el seu títol a una vella dita africana 

“El pian comença on acaben els camins”. “Ens va semblar el títol més apropiat, 

perquè dóna una idea del que suposa fer front a aquesta malaltia oblidada, que 

afecta sobretot a persones que viuen a llocs recòndits, i també dels reptes de 

producció que va suposar un rodatge de 9 setmanes, sis de les quals van ser a 

l’illa de Lihir”, ha declarat Noemí Cuní, directora de la pel·lícula.   

 

“On acaben els camins”, que serà emesa al programa de TV3 Sense ficció, 

acompanya el científic català en un procés que, quatre anys després de la seva 



 

 

troballa, l’ha portat a pilotar una campanya d’eradicació mundial de la 

malaltia engegada per l’OMS. 

 

 “El pian afecta a 100.000 nens cada any— a 13 països pobres— i pertany a 

un grup de set malalties de la pell oblidades que causen conseqüències 

semblants a la lepra. Els nens afectats es veuen obligats a jugar sols i no 

poden anar a l’escola. El tractament amb antibiòtic costa només mig euro per 

persona i els països que ja l’han utilitzar han aconseguit eliminar la malaltia i el 

patiment que provoca”, ha afirmat Oriol Mitjà.  

 

La feina liderada per Oriol Mitjà ha situat el pian en condicions de convertir-se 

en la segona malaltia humana amb el potencial d’ésser eradicada del planeta 

després de la verola. “Es tracta d’una oportunitat humanitària irrenunciable 

de contribuir a la millora de la qualitat de vida de centenars de milers de 

persones, principalment nens i nenes desvalguts. La feina liderada per Oriol 

Mitjà i l’Institut de Salut Global de Barcelona té una capacitat transformadora 

evident i és un clar exemple dels esforços per aconseguir els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible”, ha subratllat Jordi Portabella, director de l’àrea 

de Recerca i Coneixement de l’Obra Social “la Caixa”.   

 

“Feia 60 anys que no es produïa cap innovació en relació al diagnòstic i 

tractament d’aquesta malaltia que per alguna cosa es compta entre les grans 

oblidades. A més de ser una història d’èxit, aquest és un dels nostres millors 

exemples de com la generació de coneixement a través de la ciència pot 

contribuir directament a millorar la vida de les persones més desfavorides”, ha 

afirmat Antoni Plasència, director de l’Institut de Salut Global de Barcelona.  

 

 

Sobre Oriol Mitjà: 

 

El Dr. Oriol Mitjà és un metge investigador especialitzat en malalties infecciones 

i amb experiència en estratègies per a l'eradicació de malalties tropicals de la 

pell desateses. Actualment treballa a l'Institut de Salut Global de Barcelona i al 

Centre Mèdic de Lihir a Papua Nova Guinea. També es consultor tècnic de 

l'Organització Mundial de la Salut. En els últims 6 anys, el Dr. Mitjà ha portat a 

terme una recerca transformadora sobre diagnòstic i tractament del pian, una 

malaltia crònica i debilitant causada per treponema. Els seus estudis han estat 

publicats a revistes científiques prestigioses i ha rebut diversos guardons, 

incloent el Premi Príncep de Girona 2013. 

 

 

 



 

 

Més informació: 

 

Premsa ISGlobal  

Pau Rubio: 932 271 816 / 669 877 850 / pau.rubio@isglobal.org 

Marta Solano: 932 271 816 / marta.solano@isglobal.org 

 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


