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Inauguració de l’Exposició Tuberculosis Photovoices a Serveis Clínics 

 

Títol: Tuberculosis Barcelona Photovoices: donar veu als que no tenen veu. 

Dia: Dijous 14 de Febrer de 2019 

Lloc: Serveis Clínics. C/García Mariño, 4.  08022 Barcelona. 

 

Programa: 

 

13:45-14:00 Acollida 

14:00-14:15 Introducció: 

- Projecte Photovoices Barcelona. Xavier Casas. Serveis Clínics (SSCC) 

- Implicació d’infermeria en la recerca del Projecte Photovoices. Miriam Ros. Agència de Salut 

Pública de Barcelona (ASPB) 

- El control de la TB en malalts en problemàtica social a Catalunya, 1952-2019. Joan A. Caylà. 

Fundació de la Unitat d’Investigació en Tuberculosi (FUITB) 

- La col·laboració multidisciplinar i interentitats al TB Photovoices: Serveis Clínics, FUITB, ASPB, 

CIBERESP, Salut Publica Toronto. Joan Pau Millet. Serveis Clínics i Agència de Salut Pública de 

Barcelona. 

14:15-14:30 Presentació del projecte: TB Photovoices Barcelona. Donar veu als que no tenen veu. Núria 

Forcada i Joan Pau Millet: SSCC i ASPB. 

14:30-14:40 La meva experiència amb la malaltia i amb el projecte TB Photovoices. Enrique Delgado. 

Tuberculosis Trials Consortium (TBTC/CDC). 

14:40-14:45 Cloenda 
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Text: 

“Si caus i t’aixeques, no has caigut. Només has agafat impuls”. Aquesta inspiradora frase 

d’Alexandre Jodorowski resumeix bé el que suposa per a moltes persones el patir la Tuberculosi. 

Una ensopegada, una aturada en el camí de la seva vida. Tot i que tots la podem patir en algun 

moment de les nostres vides, acostuma a afectar a la població més desafavorida i vulnerable. Els 

seus símptomes, el període d’aïllament que viu la persona, el possible contagi, la desinformació, 

l’estigma... suposen un sotrac i afecten enormement sobre la persona i els que l’envolten.  

El projecte Tuberculosis photovoices Barcelona-Toronto és un projecte de participació 

comunitària que pretén que els malalts amb tuberculosi puguin expressar la seva vivència i 

explicar com afronten la malaltia a partir de les seves fotografies i un text acompanyant. Son 

persones que pateixen unes condicions de vida complicades i estan en una situació d’exclusió 

social atès el seu estat d’indigència, problemes amb les drogues o l’alcohol o ja sigui perquè la seva 

malaltia és resistent als medicaments habituals. 

Us convidem a conèixer com viuen i expressen aquesta desconeguda malaltia. Desitgem que 

aquesta exposició ajudi a entendre tot el procés pel que passen els pacients, doni a conèixer la seva 

realitat, contribueixi a lluitar contra l’estigma i ajudi als pacients, familiars i amics en el complicat 

viatge fins a la curació tot aixecant-se per a continuar el seu camí a la vida. 

 

 

Barcelona a 4 de Febrer de 2019 

 

 

 

  

 

 

 


