
Presentació
Des de l’any 1909 els humans utilitzem de forma generalitzada els antibiòtics. No 
només els utilitzem per a nosaltres, sinó que també els donem a les nostres mas-
cotes i als animals de les granges. En els últims anys, la població s’ha anat consci-
enciant sobre un mal ús d’aquests fàrmacs, tot i que el que hem aconseguit no és 
suficient per poder aturar una amenaça constant que tenim a tocar: els bacteris 
resistents. 
En les granges industrialitzades del segle xxi, els animals viuen en un espai molt 
reduït on hi ha milers d’animals. Aquest fet facilita en gran mesura la transmissió 
de bacteris malignes que poden causar la mort de l’animal. Per aquest motiu, els 
ramaders han d’estar donant antibiòtics constantment als animals. Tot això crea 
l’ambient perfecte per a la creació de bacteris resistents.
De la mateixa manera que passa a les granges, això també passa a les ciutats i, al 
mateix temps que van sorgint bacteris resistents, els humans creem antibiòtics 
més potents per lluitar contra ells. El problema rau en el fet que cada cop se’ns 
fa més complicat sintetitzar antibiòtics més potents. De manera que els bacteris 
resistents s’estan convertint en un problema notable que s’està agreujant amb el 
pas dels anys.
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Metodologia
El meu treball de recerca consta de dues parts: la part teòrica i la part pràctica. En la 
part teòrica explico què és un bacteri resistent, com i per quins motius un bacteri es 
pot tornar resistent, la història dels antibiòtics i què podem fer per solucionar el pro-
blema. D’altra banda, en la part pràctica he realitzat una campanya de sensibilització 
per fer que la població conegui i entengui el problema. Aquesta consta d’un vídeo ex-
plicatiu amb animacions molt simplificades que expliquen el problema, a més a més 
d’unes imatges amb missatges conscienciadors sobre l’ús d’antibiòtics. Tot això ho he 
publicat en un compte d’Instagram perquè tothom ho pugui veure. 



Cos del treball
Des del descobriment de la penicil·lina per Alexander Fleming, hem estat creant 
antibiòtics més i més potents, al mateix temps que els bacteris han estat desen-
volupant maneres de sobreviure a aquests antibiòtics. Això ens ha fet arribar al 
punt que hi ha bacteris que ja no podem eliminar. Aquests bacteris immunes han 
provocat milers de morts. Milers de morts no semblen gaires morts en comparació 
amb els 7 bilions i mig d’habitants del planeta, però el nombre de morts augmenta-
rà exponencialment en els pròxims anys. Segons l’OMS, el 2050 morirà més gent a 
causa de bacteris resistents que de càncer. Un bacteri resistent és un bacteri que, 
mitjançant parasexualitat, ha desenvolupat una resistència a un determinat tipus 
d’antibiòtics i és capaç de traspassar aquesta resistència a altres bacteris. Aquests 
tipus de bacteris poden causar molts problemes a la nostra societat, ja que no sa-
bem com exterminar-los. Els antibiòtics són medicaments utilitzats per prevenir i 
tractar les infeccions bacterianes. La resistència als antibiòtics es produeix quan 
els bacteris muten en resposta a l’ús d’aquests fàrmacs. Són els bacteris, i no els 
éssers humans ni els animals, els que es tornen resistents als antibiòtics. Aquests 
bacteris farmacoresistents poden causar infeccions en l’ésser humà i en els animals 
i aquestes infeccions són més difícils de tractar que les no resistents. La resistència 
als antibiòtics fa que s’incrementin els costos mèdics, que es prolonguin les estades 
hospitalàries i que augmenti la mortalitat. Cal que es canviï urgentment la forma 
de prescriure i utilitzar els antibiòtics. Encara que es desenvolupin nous medica-
ments, si no es modifiquen els comportaments actuals la resistència als antibiòtics 
continuarà representant una greu amenaça. Els canvis de comportament també han 
d’incloure mesures destinades a reduir la propagació de les infeccions a través de: 
la vacunació, el rentat de les mans, la seguretat en les relacions sexuals i una bona 
higiene alimentària. Un bacteri es pot tornar resistent principalment per la incor-
poració d’un gen en el seu material genètic. Aquest gen li proporciona l’habilitat de 
ser resistent a un tipus determinat d’antibiòtic. La parasexualitat és el mecanisme 
pel qual els bacteris incorporen material genètic extern. Dins de la parasexualitat 
trobem tres formes diferents de transferir el material genètic. Aquestes són: la con-
jugació, la transformació i la transducció.
En les granges industrials hi viuen molts animals en condicions insalubres, ja que 
es troben en espais molt reduïts. Aquestes condicions són el medi de cultiu perfecte 
per a moltes malalties. Per aconseguir que no emmalalteixin, se’ls alimenta amb 
antibiòtics per poder matar tots els bacteris possibles abans que puguin fer mal. 
Després, els humans ens mengem la carn d’aquests animals que conté antibiòtics. 
De manera que els bacteris tenen molta més facilitat per desenvolupar resistència 
dins el nostre propi organisme. Una possible solució per a aquest problema seria 
criar els animals en granges més espaioses que permetin que els animals no hagin 



de conviure amb les seves deposicions (literalment) i que no estiguin tan junts els 
uns amb els altres. El problema d’aquesta solució és que seria una transició lenta i 
molt cara i en la nostra economia superglobalitzada és impensable. 
Els bacteris resistents són un problema molt important per a la salut pública. Tot i 
això, la majoria de la població no n’és conscient. Per aquest motiu, he fet una cam-
panya de sensibilització perquè els ciutadans coneguin el problema i es mobilitzin 
per solucionar-ho. Aquesta campanya consisteix en imatges conscienciadores 
creades amb la intenció de transmetre el problema a la persona que veu la imatge. 
Totes aquestes imatges estan publicades al compte d’Instagram anomenat @lanova-
pandemia que he creat per fer arribar tota aquesta informació a la població jove de 
Catalunya. A més a més, per difondre aquest problema i aprofundir més en el tema, 
he creat un vídeo explicatiu d’uns cinc minuts on ho explico de manera molt simpli-
ficada perquè tothom pugui entendre el problema que tenim amb els bacteris resis-
tents. També està publicat al compte d’instagram @lanovapandemia. Aquest vídeo 
consisteix en la seva totalitat en animacions molt simples que representen proces-
sos i elements molt complexos de la realitat. La seva finalitat no és representar la 
realitat per mitjà d’animacions, sinó arribar al màxim de persones possible i fer veu-
re a la gent que tenim un problema molt gros al qual no estem parant prou atenció. 
Un cop vaig tenir el compte d’Instagram creat i tot el material penjat, vaig pensar 
en com promocionar-lo. Per fer-ho, vaig dissenyar un cartell que cridés l’atenció i el 
vaig penjar per tot el municipi.

Conclusions
Després de molta recerca, puc afirmar que els bacteris resistents no són un proble-
ma del futur sinó que ja el tenim aquí. Cada cop més quantitat de gent es veu afec-
tada per bacteris resistents els quals cada any s’emporten més i més gent. Amb la 
campanya de sensibilització he arribat a moltes persones i aquestes ara són consci-
ents del problema. Però és cert que per solucionar el problema no n’hi ha prou de fer 
campanyes de sensibilització. Tant les institucions públiques com privades, a més a 
més dels mateixos ciutadans, hem d’invertir recursos per poder-ne aturar les conse-
qüències. És inevitable que els bacteris evolucionin i es facin resistents als antibiò-
tics, però ens hem d’esforçar perquè això passi al més lentament possible per donar 
temps als científics perquè puguin trobar una solució definitiva al problema. Gràcies 
a l’elaboració d’aquest treball he pogut resoldre un munt de preguntes que tenia 
sobre el tema, com ara com de perillosos són els bacteris resistents o bé com poder 
solucionar el problema. A més a més, he pogut ampliar els meus coneixements de 
biologia i millorar el meu punt de vista a nivell cel·lular. Moltes hores del treball 
han hagut de ser invertides per dur a terme aquesta campanya de sensibilització. 
No només per a la realització del vídeo sinó per totes les publicacions, a més a més 



de la difusió del compte d’Instagram mitjançant cartells, etc. Considero que tothom 
hauria de tenir uns mínims coneixements sobre el món que ens envolta. Crec que 
d’aquesta manera podríem evitar moltes morts innecessàries com ara morts a causa 
de bacteris resistents. Ara sens dubte puc afirmar que aquest treball m’ha ensenyat 
a valorar més els antibiòtics i mirar-me’ls amb respecte, ja que són una arma de 
doble tall.
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