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Idea inicial
A Catalunya darrerament s’han detectat en alguns hospitals un cert nombre de pacients infectats de paludisme. Els casos 
registrats s’han donat en persones immigrants o ciutadans catalans que han contret el paludisme en països on la malaltia 
és endèmica. 

En la recerca he volgut demostrar que no s’ha produït un creixement significatiu dels casos ja que no hi ha ni l’agent ni 
el vector necessari perquè el paludisme es transmeti, i que per tant, no hi haurà cap risc d’epidèmia. 

Procés d’elaboració
El meu treball està dividit en tres blocs:

1.  El primer és més aviat teòric, explico com es transmet la malaltia, les formes amb que es presenta, els símptomes que 
produeix, el tractament que es subministra, etc. Per tal de dur a terme aquesta part he consultat diversos materials, 
molts cedits per l’hospital de Sant Joan de Déu, i documents de l’arxiu del Prat que feien referència a l’impacte que va 
causar la malària en el delta del Llobregat fa gairebé cent anys.

2.  El segon bloc compren la part experimental del meu treball, és a dir, estudi dels casos clínics i tècniques de 
laboratori. Per tal de dur a terme aquesta part, he assistit durant uns mesos al laboratori de l’hospital de Sant Joan 
de Déu, on els tècnics de laboratori i microbiologia m’han ensenyat diverses tècniques hematològiques per identificar 
les cèl·lules infectades pel paràsit.

3.  L’últim bloc és el que compren la part estadística del meu treball, on gràcies a les dades recollides en l’estudi dels 
casos clínics dels darrers anys he elaborat un conjunt de gràfics que han ajudat a il·lustrar les conclusions finals.

     
 
Conclusions
A Catalunya, ara per ara, no es pot donar una epidèmia palúdica com la que hi va haver a principis del segle XX, ja que no 
es donen les condicions necessàries, és a dir, no existeixen ni l’agent ni el vector necessaris per transmetre la malatia.

Cap dels casos estudiats ha contret el paludisme a Catalunya. Per tant, els casos que es donen requereixen un 
tractament però no hi ha cap risc de contagi ni d’extensió de la malaltia.
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LA RESPONSABILITAT SOCIAL I ALGuNES VERITATS INCòMODES

Idea inicial
A la darreria del segle XX les empreses han anat guanyant poder, tant econòmic com polític. Tant és aquest poder que 
actualment hi ha empreses molt més potents que alguns estats del món. Els objectius que es van marcar en començar el 
treball de recerca van ser conèixer en profunditat el concepte de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), conèixer 
què s’està fent en el sector públic per fomentar la RSC, si hi ha organitzacions que vetllen pel compliment de la RSC, 
obtenir informació sobre la seva pràctica i conèixer l’aplicació real de la RSC a empreses concretes.     
             

Procés d’elaboració
La metodologia emprada ha estat una recerca sobre la RSC a fonts d’informació diverses: webs, llibres, memòries, 
pel·lícules i documentals, s’han analitzt els continguts i s’han contrastat amb dades obtingudes en entrevistes que s’han 
realitzat a professionals relacionats amb la Responsabilitat Social Corporativa. 

El treball s’ha dividit en tres blocs: En primer lloc es presenta el concepte de Responsabilitat Social Corporativa, 
després s’estudien diferents institucions, tant públiques com privades, que promouen i estudien la RSC, a continuació 
s’analitzen casos concrets d’empreses i finalment es presenten dues entrevistes molt reveladores de l’aplicació de la RSC.

  
Conclusions
Els objectius d’aquest treball són:

- Conèixer en profunditat el concepte de Responsabilitat Social Corporativa. 
- Què s’està fent a nivell del sector públic per fomentar la RSC. 
-  Conèixer si hi ha organitzacions que vetllin pel compliment de la RSC i obtenir informació de primera mà sobre la 

seva pràctica. 
- Conèixer l’aplicació real de la RSC a empreses concretes. 
He aconseguit assolir els meus objectius, però a més he pogut ampliar els meus coneixements i he aprés a mirar-ho tot 

d’una altra manera. M’ha sorprès que les multinacionals que he estudiat siguin tan ben vistes a Espanya, però que a fora 
del país estiguin violant els drets humans i no respectin el medi ambient. D’altra banda, he arribat a la conclusió que és 
necessari augmentar el control i les sancions sobre les empreses que no són responsables socialment. 
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