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XIX Máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental 

 

 

“Quan apareix un brot  alguna cosa ha fallat i es busquen 

responsabilitats” 

 

Entrevista al Dr. Miquel Sabrià 

 
Roser Bastida 

 

Hem entrevistat el Catedràtic de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i Cap de la 

Secció de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Dr. Miquel 

Sabrià, especialitzat en el bacteri de la Legionella. Al seu Departament hi tenen 

emmagatzemades més de 15.000 mostres de Legionella, la majoria de soques diferents.  

 

- On i com s'agafa a legionel·la? 

Per contacte amb aerosols provinents de diferent reservoris potencials (torres de refrigeració, 

fonts ornamentals, dutxes de circuits de aigua sanitària calenta amb retorn)  

- Com es pot o podria prevenir? 

Amb un bon manteniment de les instal·lacions de risc per evitar que legionel·la proliferi a les 

seves aigües. En el  Real Decret 865/203 s’especifiquen quines son les fonts de risc i les mides 

ambientals  a  adoptar per la prevenció i control de la legionel·losis.  

- Què diferencia la legionel·losi d'una pneumònia causada per un altre agent? 

 Cap. No hi han dades especifiques diferencials.  

- Creu que la legionel·la podria ser causant, algun dia, d'un gran problema de Salut Pública? 

No, perquè les fonts potencials son controlables. 

- Per què creu que s'encén tant l'alarma cada cop que es troben infectats per legionel·la? 

A diferència d’altres pneumònies,Legionella és un microorganisme ambiental i, 

conseqüentment, controlable. Quan apareix un brot  alguna cosa ha fallat i es busquen 

responsabilitats. La pneumònia per pneumococ – la més freqüent- no és controlable i depèn 

 de molts factors relacionats especialment amb l’individu.  

- Què pensa quan veu portades de diaris com les que hi ha hagut pel brot de Sabadell?  

Sempre aquests esdeveniments (grans brots) han provocat portades. En certa mesura ajuda a 

accelerar les actuacions de les autoritats sanitàries 

- Creu que les institucions actuen correctament cada cop que hi ha un brot? 

 Sí. Cada vegada tenen mes coneixement de la matèria. 


