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Salvador Macip: "És un mite pensar que ja hem superat les malalties infeccioses"
publicat el 21/01/2010 a les 08:42 h. Míriam Pons
Amant de la ciència i de l'escriptura, Salvador
Macip està convençut de l'interès científic que té
gran part de la ciutadania, però opina que els
investigadors han de fer l'esforç d'explicar la seva
feina d'una manera entenedora. Publica Les grans
epidèmies modernes, un llibre de divulgació sobre
el món dels virus i els bacteris on aprofundeix
sobre les quatre plagues modernes: la grip, la
sida, la tuberculosi i la malària.
Vídeo entrevista a Salvador Macip (sota llicència CC BYNC-ND)
Salvador Macip té una trajectòria destacada com a
investigador. En l'actualitat dirigeix la recerca sobre els
mecanismes de mort cel·lular a la Universitat de
Leicester (Regne Unit), però tot i passar-se moltes
hores al laboratori creu que és clau que els científics
surtin al carrer a explicar la seva feina.
Defensa la divulgació científica perquè opina que la
informació que arriba sobre ciència i salut és deficient i
pot provocar malentesos perillosos. Per aquesta raó
publica Les grans epidèmies modernes (La Campana),
on repassa sense exageracions ni restriccions el perill
real que representen la grip, la sida, la tuberculosi i la
malària.
Epidèmies i pandèmies: un tema vital
"El públic no és conscient del perill real que representen
algunes malalties" ja sigui per excés o per defecte,
assegura Macip. Amb el seu llibre busca contextualitzar
l'impacte dels microbis en la salut i en la societat
perquè, com va quedar de manifest amb la pandèmia
de grip recent, es tracta d'un tema que genera dubtes i
problemes.
I és que, com explica Macip, pensar que ja hem superat
les malalties infeccioses és un error, ja que les
infeccions de tuberculosi, per exemple, en els darrers
anys han augmentat, i alhora la comunitat científica feia
temps que esperava veure una pandèmia de grip com la
viscuda el 2009.
No obstant això, el doctor i investigador opina que en
l'actualitat tenim armes per controlar les grans
epidèmies, tot i que "és difícil saber si seríem capaços
de fer front" a una pandèmia realment greu i agressiva
perquè, a diferència de fa cent anys, ara qualsevol
epidèmia és global.
La clau és "aprendre lliçons de les pandèmies viscudes",
defensa Macip, perquè en el futur es puguin donar
garanties als ciutadans que "els fàrmacs i les armes que
tenim són segures i eficaces".
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