Campanya
“Salut per al desenvolupament”

Amb la col·laboració de:

Morts evitables
VIH

40
anys
35
anys

falta de personal
sanitari qualificat

S’entén com a mort evitable aquella
que no hauria d’ocórrer quan es viu
en un ambient saludable i es disposa
de mesures de promoció de la salut i
prevenció de la malaltia, d’accions
encaminades a disminuir els factors
de risc i de polítiques sanitàries orientades a millorar les condicions de
salut de la població i de l’atenció i el
tractament oportú.
Algunes dades
• Més de 60 milions de persones
moren prematurament cada any a
causa de factors socials i ambientals i
per manca d’atenció sanitària
adequada.
• Entre elles, 9 milions de nens i nenes
menors de 5 anys. Un 90% d’aquestes
morts són degudes a malalties respiratòries, diarrees, malària, VIH/SIDA,
xarampió i afeccions neonatals.

malalties degut a la manca d’aigua i
sanejament, a la falta de recursos
humans degudament formats, a la
poca planificació o mala gestió. Aquests
factors, sens dubte, deixen sense
resposta les necessitats de la població.

Campanya organitzada per:

Amb el suport de:

30
anys

inaccessibilitat medicaments

20
anys

manca d’atenció
primària de salut

15
anys

malària

Les solucions

xarampió

La solució per impedir aquestes morts
no està en tractar cada malaltia per
separat, sinó en actuar de manera
integral i coordinada sobre les causes
que les generen.

pneumònia

Amb l’assessorament de:

diarrea

10
anys
5
anys
1
any

malalties perinatals

I tu, què hi pots fer?
• Visita el web www.salutxdesenvolupament.org, on trobaràs més informació
sobre la temàtica, iniciatives que funcionen i enllaços, entre d’altres.

• Prop de mig milió de dones moren
cada any durant el part i l’embaràs.
Un 99% d’aquestes morts es donen
en països empobrits.

• Participa a les activitats organitzades en el marc de la campanya (xerrades,
taules rodones i mostra de films).

• Es preveu que l’any 2020, el 73% de
les morts al món siguin per malalties
no-infeccioses, la majoria associades a
factors de risc que es poden prevenir.

• Adhereix-te a la campanya a través del formulari de suport que trobaràs al
web. Amb el teu suport, podrem fer més força per millorar les polítiques de
cooperació catalanes i instar la resta de polítiques (econòmiques, comercials,
de recerca, ...) a ser coherents amb les de cooperació.

Mostra de films i documentals
“Salut per al desenvolupament”
Octubre i novembre 2010
Espais
Cinema Verdi Park (C/Torrijos, 49. Barcelona)
Ciberaula. Hospital Joan XXIII (C/ Dr. Mallafré Guasch, 4.Tarragona)
Sala de premsa del Conselh Generau d’Aran (Passeg dera Libertat 16. Vielha)

Les causes
La pobresa i la desigualtat causen
morts que en altres parts del planeta no
es donen. La pobresa determina un
entorn propici per a la propagació de

25
anys

www.salutxdesenvolupament.org

ENTRADA LLIURE
PLACES LIMITADES

Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi
Catalunya us convidem a participar, en
el marc de la campanya de sensibilització “Salut per al desenvolupament”, a
la Mostra de films i documentals que
realitzarem el mes d’octubre i novembre a Barcelona, Tarragona i Vielha.
Enguany, estem abordant les causes de
les morts evitables, així com les possibles estratègies per impedir que aquestes morts ocorrin.
Amb aquesta mostra pretenem abordar
diversos aspec tes crucials que
influeixen en els sistemes de salut i que
podrien evitar moltes morts als països
empobrits: infrastructures, dificultats
logístiques, malalties oblidades, programa ampliat d’immunització, manca i
formació de recursos humans, malalties
infeccioses, com la malària, i accés als
medicaments, entre d’altres.
Després de cada sessió hi haurà un
debat conduït per una persona experta
en la temàtica i per una persona vinculada al documental que es projecti. El
debat generat ens permetrà recollir
impressions, dubtes i recomanacions,
que presentarem en clau de proposta al

final de la campanya al Parlament de
Catalunya, així com a les àrees de
cooperació de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.
Aquestes propostes, s’adjuntaran a les
ja recollides al llarg de les activitats del
2008, 2009 i 2010, junt amb les signatures de suport de persones individuals i
entitats que la Campanya ha recollit al
llarg d'aquests 3 anys.
Any 2008
Accés als medicaments
Any 2009
Condicionants de gènere en
l’accés a la salut
Any 2010
Morts evitables

Cinema Verdi Park

Ciberaula de l’Hospital Joan XXIII

(C/Torrijos, 49). BARCELONA

(C/ Dr. Mallafré Guasch, 4). TARRAGONA

Dijous 7 d’octubre a les 22.15h

Dijous 14 d’octubre a les 22.15h

Dijous 21 d’octubre a les 22.15h

Matar o curar?
La guerra contra el xarampió

El medicament,
un dret segrestat

Malària: assassí número u

Yasmina Solanes.
Espanya, 2010, 52 min. VC
Producció de Mamma Team per a
Farmacèutics Mundi

IRIN.
Etiòpia/Kènia, 2006, 20 min. VOSC
Producció d’IRIN

Kill or cure? The Measles War
Ben Summers.
Regne Unit, 2007, 25 min. VOSC

Malaria: Killer Number One

Dijous 28 d’octubre a les 22.15h

Dijous 14 d’octubre a les 16h

Dimarts 19 d’octubre a les 19h

Malària: assassí número u

¡Salud!

El medicament,
un dret segrestat
Yasmina Solanes.
Espanya, 2010, 52 min. VC
Producció de Mamma Team
per a Farmacèutics Mundi

IRIN.
Etiòpia/Kènia, 2006, 20 min. VOSC
Producció d’IRIN

Connie Field.
EUA, 2006, 90 min. VOSE

Malaria: Killer Number One

Sinopsi

Sinopsi

Sinopsi

El xarampió és una de les malalties que més
morts causen al món, tot i el tractament senzill
que té. La pobresa i la guerra són condicions
idònies perquè es desenvolupi. A la República
Democràtica del Congo la guerra civil ha
afectat greument els serveis de salut del país,
interrompent el programa de vacunació
contra el xarampió. Serà necessari un alto al
foc per engegar un procés d’immunització que
arribi fins a les regions més afectades.

La malària és la primera causa de mort en molts
països del sud del Sàhara. Etiòpia és un dels
llocs on la incidència és més gran. La pobresa
extrema, la malnutrició i la manca d’atenció
sanitària ajuden la malaltia a estendre’s ràpidament. Davant d’aquesta situació, els esforços es
dirigeixen a trobar noves cures, augmentar la
prevenció i fer arribar l’atenció sanitària al
màxim nombre de població. Donada la manca
de recursos del país, la participació de la comunitat internacional és bàsica.

La malària és la primera causa de mort en molts
països del sud del Sàhara. Etiòpia és un dels
llocs on la incidència és més gran. La pobresa
extrema, la malnutrició i la manca d’atenció
sanitària ajuden la malaltia a estendre’s ràpidament. Davant d’aquesta situació, els esforços es
dirigeixen a trobar noves cures, augmentar la
prevenció i fer arribar l’atenció sanitària al
màxim nombre de població. Donada la manca
de recursos del país, la participació de la comunitat internacional és bàsica.

Malaria en África: luchar contra
una enfermedad erradicable

Malaria en África: luchar contra
una enfermedad erradicable

Matar o curar?
Les malalties oblidades

Kill or cure? Neglected Diseases
Andrew Veitch.
Regne Unit, 2005, 25 min. VOSC
Sinopsi
La meitat de les morts al món estan causades
per malalties que es poden tractar de manera
senzilla i econòmica, però que sovint són
desateses. Per això, una part creixent de la
comunitat científica reclama una redistribució
dels recursos que cada any es destinen a
combatre malalties més conegudes com la
SIDA, la malària i la tuberculosi. I és que, amb el
tractament de les malalties oblidades no
només se salven vides, sinó que millora la salut
i la resistència de les persones a aquestes tres
grans afeccions.
Presentació i debat a càrrec de

Sala de premsa del
Conselh
Generau d’Aran
(Passeg dera Libertat 16). VIELHA

Sinopsi
L’accés als medicaments és un dret universal. Un
terç de la població mundial, però, no té accés als
medicaments essencials degut a la manera com
està constituït el sistema de recerca i desenvolupament, regulació i comercialització de medicaments. El documental recull una sèrie
d’entrevistes realitzades a importants personalitats de l’àmbit de la salut que posen de manifest
la corrupció d’aquest sistema.
Testimonis recollits a Sierra Leone, on l’elevat
preu dels medicaments ha generat un mercat
negre, Suïssa (Assemblea de l’OMS 2010),
Colòmbia (cas Kaletra) i Espanya evidencien
clarament que l’accés als medicaments és,
actualment, un dret segrestat.
Presentació i debat a càrrec de:

Ben Summers, director de Kill or cure? Measles War.

Yasmina Solanes, directora del documental El
medicament, un dret segrestat.

Montse Renom, metgessa pediatra, investigadora del CRESIB i membre del Consell assessor
de la campanya.

Eduard Soler, vocal de projectes i ajut humanitari de Farmacèutics Mundi i membre del
Consell assessor de la campanya.

Beatriz Barrabés i Vicente Pizarro.
Espanya, 2009, 23 min. VOE
Producció de Medicus Mundi Aragón
Sinopsi
Donar a conèixer la malària és un element clau
per combatre aquesta malaltia eradicable. A
través de la situació del Camerun descobrim els
problemes a què s’enfronta l’Àfrica tant per curar
com per prevenir la malaltia: dificultats d’accés a
l’assistència sanitària i als medicaments, manca
de mitjans i de consciència per a la prevenció... El
que es posa de relleu és la importància d’un
compromís global per acabar amb aquest drama
humà que, a més, frena el desenvolupament dels
països cap a unes millors condicions de vida.
Presentació i debat a càrrec de:
Keishamaza Rukikaire, reportera ugandesa
d’Integrated Regional Information Networks
de l’ONU (IRIN).
Quique Bassat, metge pediatre, investigador
del CRESIB i membre del Consell assessor de la
campanya.

Sinopsi

Sinopsi

Davant la tendència global de privatització
dels serveis de salut, el sistema sanitari cubà
s’erigeix com un model de referència per als
països amb pocs recursos: un model de salut
comunitària, preventiva i d’accés universal. El
documental analitza el cas cubà i segueix
alguns dels milers de professionals de la salut
de Cuba que treballen en diferents països
pobres col·laborant per enfortir uns sistemes
sanitaris sovint pràcticament inexistents, i
situant els recursos humans com un pilar en la
millora de la salut de les poblacions.

L’accés als medicaments és un dret universal. Un
terç de la població mundial, però, no té accés
als medicaments essencials degut a la manera
com està constituït el sistema de recerca i
desenvolupament, regulació i comercialització
de medicaments. El documental recull una sèrie
d’entrevistes realitzades a importants personalitats de l’àmbit de la salut que posen de
manifest la corrupció d’aquest sistema.

Presentació i debat a càrrec de:
Tona Lizana, directora del Pla Director
d’Immigració i Cooperació i del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i
membre del Consell assessor de la campanya.
Connie Field, directora de ¡Salud!.
(pendent de confirmació)

Beatriz Barrabés i Vicente Pizarro.
Espanya, 2009, 23 min. VOE
Producció de Medicus Mundi Aragón
Sinopsi

Testimonis recollits a Sierra Leone, on l’elevat
preu dels medicaments ha generat un mercat
negre, Suïssa (Assemblea de l’OMS 2010),
Colòmbia (cas Kaletra) i Espanya evidencien
clarament que l’accés als medicaments és,
actualment, un dret segrestat.

Donar a conèixer la malària és un element clau
per combatre aquesta malaltia eradicable. A
través de la situació del Camerun descobrim els
problemes a què s’enfronta l’Àfrica tant per curar
com per prevenir la malaltia: dificultats d’accés a
l’assistència sanitària i als medicaments, manca
de mitjans i de consciència per a la prevenció... El
que es posa de relleu és la importància d’un
compromís global per acabar amb aquest drama
humà que, a més, frena el desenvolupament dels
països cap a unes millors condicions de vida.

Presentació i debat a càrrec de:

Presentació i debat a càrrec de:

Yasmina Solanes, directora del documental El
medicament, un dret segrestat.

Keishamaza Rukikaire, reportera ugandesa
d’Integrated Regional Information Networks de
l’ONU (IRIN).

Eduard Soler, vocal de projectes i ajut humanitari de Farmacèutics Mundi i membre del
Consell assessor de la campanya.

M. Elena Garcia, coordinadora de la campanya
“Salut per al desenvolupament”.

Dimarts 26 d’octubre a les 19h

Dijous 18 de novembre a les 21.30h

¡Salud!

¡Salud!

Connie Field.
EUA, 2006, 90 min. VOSE

Connie Field.
EUA, 2006, 90 min. VOSE

Sinopsi

Sinopsi

Davant la tendència global de privatització
dels serveis de salut, el sistema sanitari cubà
s’erigeix com un model de referència per als
països amb pocs recursos: un model de salut
comunitària, preventiva i d’accés universal. El
documental analitza el cas cubà i segueix
alguns dels milers de professionals de la salut
de Cuba que treballen en diferents països
pobres col·laborant per enfortir uns sistemes
sanitaris sovint pràcticament inexistents, i
situant els recursos humans com un pilar en la
millora de la salut de les poblacions.

Davant la tendència global de privatització
dels serveis de salut, el sistema sanitari cubà
s’erigeix com un model de referència per als
països amb pocs recursos: un model de salut
comunitària, preventiva i d’accés universal. El
documental analitza el cas cubà i segueix
alguns dels milers de professionals de la salut
de Cuba que treballen en diferents països
pobres col·laborant per enfortir uns sistemes
sanitaris sovint pràcticament inexistents, i
situant els recursos humans com un pilar en la
millora de la salut de les poblacions.

Presentació i debat a càrrec de:

Presentació i debat a càrrec de:

Lusmey Fernández, metgessa cubana.
(pendent de confirmació).

Enric Mayolas, metge i exmembre del Consell
assessor de la campanya (pendent de confirmació).

M. Elena Garcia, coordiandora de la campanya
“Salut per al desenvolupament”.

M. Elena Garcia, coordiandora de la campanya
“Salut per al desenvolupament”.

