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  VACUNES SI?  VACUNES NO? Activitat virtual 
 
  
Heu estudiat  la història de les vacunes i els beneficis que han aportat a la humanitat  en 
la prevenció de malalties infeccioses.  Actualment però, molts pares de nens petits no 
segueixen els consells de l’administració i centres de salut i opten per  no vacunar els 
seus fills per diferents motius. Segons dades de l'Associació Espanyola de Pediatria, 
els casos de xarampió a l’estat espanyol al llarg del 2011 ha estat de gairebé 2.000. A 
Europa s’han arribat a detectar fins a 30.000 casos de xarampió, 8 d’ells amb resultat de 
mort, però cap a l’estat espanyol. Segons el portaveu de l'Associació, Javier Aristegui, el 
fet pot atribuir-se a la relaxació de moltes famílies i a una disminució en la vacunació 
infantil en aquests últims anys  

(http://www.324.cat/noticia/1545900/societat/LAssociacio-Espanyola-de-
Pediatria-recomana-avancar-el-calendari-de-vacunes-i-alerta-dun-rebrot-del-
xarampio). 

 

• Desenvolupament de l’activitat: 

Us organitzareu en grups virtuals per participar en els fòrums de debat que us 
proposem. Cada persona del grup desenvoluparà un rol diferent del total de 6 
personatges que us proposem a l’Annex I. Per participar en el debat abans haureu de 
informar-vos bé amb les adreces d’Internet que us proposem, d’aquesta manera 
podreu fer les vostres intervencions interpretant el personatge que hagueu triat. 

 
Us proposem els següents debats: 
 
1) DEBAT 1: És imprescindible la vacunació d’infants en els països desenvolupats 

per prevenir malalties de gran potencial epidemiològic? 
2) DEBAT 2: Creus que es important que els pares vacunin els seus fills  també 

per consciencia social o solidaritat amb la resta de nens? 
 
...Podeu proposar vosaltres mateixos altres debats. 
 
1. Com treballar en els fòrums 

El més important però, és que feu debat entre vosaltres per discutir les opinions i 
arguments, des del personatge que esteu interpretant i que ha d’intentar convèncer 
als altres del seu posicionament.  D’aquesta manera, a partir de les intervencions de 
tot el grup quedaran palesos els punts de vista de cada personatge. Podeu fer els 
grups de treball i el repartiment de rols a classe. 

Quan doneu per acabat el debat, haureu de tancar el fòrum recollint les idees 
principals que han anat sorgint, i les conclusions a les qual ha arribat el grup, i ho  
posareu per escrit. Podeu fer aquesta part de manera cooperativa, amb un document 
google docs, o com el professorat us indiqui. 

 

2.- Activitats  en el Moodle,  càrrecs per cada activitat i terminis. 

Per a fer el vostre treball disposeu d’un curs Moodle organitzat de la següent 

manera.  Disposareu de documents que el professorat us lliurarà sobre: 
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- Pautes per treballar en els fòrums  

- Document d’ajut sobre com argumentar 

- Quatre idees sobre ètica 

- Posicionament ètic 

- Com fer una document amb una wiki 

- Els fòrums de discussió 

- La wiki, o el link a un google docs 

-Intruccions generals, calendari, etc. 
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Annex I. Els personatges i els recursos per preparar els debats. 
 

 
Els Srs Valls, pares d’un bebè contagiat de xarampió:  El seu bebè, en Pere, 
està molt dèbil, té una pneumònia i està ple d’erupcions a la pell. Molt 
probablement va ser contagiat per una amiga de la seva germana gran, que no 
sabia que tenia la malaltia, quan va anar a  jugar a casa dels Valls.   Els pares 
d’en Pere creuen que els nens han de rebre les vacunes amb el calendari que 
proposa l’Administració 
El seu bebè però, era massa petit per rebre vacunes quan va resultar contagiat. 
 

 
Mira els minuts que et proposem  dels següents vídeos. Aquestes filmacions donen 
molta altra informació que no es relaciona amb el teu rol, per això et recomanem 
que a l’acabar el debat miris la resta.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0 Mira el vídeo fins el minut 2:06 
 
http://www.youtube.com/watch?v=dPDgGXyD5GU , mira els 3 primers minuts .  
 
Pots fer cerca d’informació addicional per desenvolupar aquest rol, però cal que 
escriguis aquí les fonts consultades. 
 
 
Escriu aquí les principals idees que pots aportar al debat a partir del teu rol. Com 
a pare/mare del bebè del relat. 
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Els Srs. Montanya, pares d’un nen autista: reclamen danys i perjudicis i una forta 
indemnització a la casa comercial FARMAVAC que li va subministrar la vacuna 
triplevírica causant, segons ells, de l’autisme del seu fill. L’associació americana de 
“pares contra les vacunes” afirma que els nens agafen malalties, com l’autisme,  
després de les vacunacions, i que per tant s’ha de lluitar perquè no es vacunin als 
nens de malalties que no són freqüents. Els Srs Montanya estan en contacte amb 
aquesta Associació, de la qual reben orientacions.  
 
 
Mira els minuts que et proposem  dels següents vídeos. Aquestes filmacions donen 
molta altra informació que no es relaciona amb el teu rol, per això et recomanem 
que a l’acabar el debat miris la resta.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0  mira el vídeo des del minut 2:08 
fins el 4:10.
 
En el següent link trobaràs una visió que posa en dubte  la vàlua de les vacunes, des 
d’una òptica diferent a la científica. 
http://vidasostenible.lacoctelera.net/post/2009/06/17/el-engano-las-vacunas
 
http://www.migueljara.com/2009/11/28/soplar-sus-ojos-los-efectos-del-mercurio-
de-las-vacunas-2/ Testimoni de mares de nens malalts. 
 
 
http://www.laverdad.es/alicante/20090604/provincia/denuncia-envenenamiento-
hijo-componente-20090604.html  Causa que provoca el rebuig de les vacunes. 
 
http://www.generationrescue.org/  (ves a la pestanya recovery). Blog de pares de 
nens autistes que relacionen la malaltia amb les vacunes. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kqOM1nTgilU Sobre l’engany de la vacunació 
massiva de la grip A. 
 
Pots fer cerca d’informació addicional per desenvolupar aquest rol, però cal que 
escriguis aquí les fonts consultades 
 
Escriu  aquí les principals idees que pots aportar en al debat com a  pare/mare  
d’un nen autista, com diu l’enunciat.. 
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President de la industria farmacèutica FARMAVAC. És una empresa que s’ha 
especialitzat en la fabricació de vacunes, per cobrir les necessitats de gran part del 
món davant qualsevol patogen, i fins i tot dels nous patògens que apareixen arreu del 
món. 
 
 
La casa comercial es defensa contra els atacs que reben per la falta de seguretat de 
les vacunes, a partir d’opinions com l’OMS, diferents administracions del món, i 
d’estudis que rebutgen elements sospitosos de les vacunes. Per exemple 
 
Què en diu el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS 
sobre el thiomersal?. 
http://www.who.int/vaccine_safety/topics/thiomersal/questions/es/
 
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/161
A07AA9F13BE32CA25719D001833FC/$File/uci-myths-guideprov-thiomersal.pdf
Dosis de mercuri acceptades pel cos, i contingut de mercuri en les vacunes. 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0   minut 28:03 fins 31: 27 experiment 
per comprovar si ha relació entre l’autisme i les vacunes i resultats d’investigacions a 
diferents llocs del món .   
Mira els minuts que et proposem  dels següents vídeos. Aquestes filmacions donen 
molta altra informació que no es relaciona amb el teu rol, per això et recomanem 
que a l’acabar el debat miris la resta 
 
http://www.coflleida.cat/arxius/Document_cat_4241.pdf
Adreça d’un col·legi oficial de farmacèutics, en el que esmenten el grau de 
perillositat del thiomersal en productes farmacèutics. 
 
Pots fer cerca d’informació addicional per desenvolupar aquest rol, però cal que 
escriguis aquí les fonts consultades 
 
Apunta aquí les  principals idees que t’aporten aquestes webs que utilitzaràs en 
els fòrums, per participar com a President de FARMAVAC. 
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Metge pediatra amb 30 anys d’experiència, ha vist morir nens a Barcelona per 
malalties que es creien pràcticament eliminades a Catalunya, malgrat actualment 
encara causen moltes morts a altres països i continents.  
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0  minut 13:42 fins 14:55 parla de la 
seva experiència  en malalties greus que  gaire bé han desaparegut amb les vacunes. 
Minut 49:00 fins el 49:46 fins 49: 46, idees preconcebudes pels pares a partir 
d’informació de dubtable rigor que han obtingut. 
Mira els minuts que et proposem  dels següents vídeos. Aquestes filmacions donen 
molta altra informació que no es relaciona amb el teu rol, per això et recomanem 
que a l’acabar el debat miris la resta 
 
 
http://prewww.correofarmaceutico.com/2007/01/22/al-dia/ciencia/actitud-
paterna-e-inmigracion-causan-los-rebrotes-de-sarampion-y-paperas  (immigrants i 
pares que no creuen en les vacunes) 
 
Pots fer cerca d’informació addicional per desenvolupar aquest rol, però cal que 
escriguis aquí les fonts consultades 
 
 
Escriu aquí les principals idees que aportaràs al fòrum a partir de la teva 
experiència com a metge pediatra.  
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Científic especialitzat en la producció de vacunes del centre de recerca avançat en 
vacunes de Catalunya. CRAV. Llegeix que opina sobre les vacunes i els seus 
conservants un científic català de reconegut prestigi internacional 
 
 
“El tema del mercuri a les vacunes i la seva significació, és un tema important però cal 
relativitzar-lo. De timerosal n'hi ha per tot arreu, des de la famosa mercromina, als 
empastaments dentals a tota mena de cosmètics, passant pels col·liris o els productes de 
neteja de les lentilles... És molt bon conservant, per això el posen. De tota manera la 
quantitat és ínfima en comparació al producte més perillós quan a l’acumulació de mercuri, 
que és precisament la ingesta de peix ! Tothom es centra en el perill d’injectar puntualment 
una o dues dosis de vacunes que contenen timerosal als lactants (documents adjunts: la 
informació proporcionada pel govern australià, o fins i tot proporcionada, no tant 
exhaustivament, per l'EMA, que és l’agència europea) però de seguida tothom mira de donar 
als infants el típic tall de peix perquè es molt sa... i quan pot ser la  font de mercuri més 
important. De tota manera és ben veritat que el que cal fer es eliminar el mercuri del nostre 
voltant, però el benefici/risc de posar timerosal a les vacunes, donat que se n’hi posa tant 
poc, és tan gran que... en fi...què faríem sense vacunes!.   
(P.J. Cardona, 2012. Unitat tuberculosi experimental, Hospital Germans Trías i Pujol). ( a la 
següent adreça trobaràs una interessant entrevista a la radio d’ aquest rellevant científic 
català,  http://comradio.cat/audio/16931, o al youtube un petit reportatge sobre el seu 
treball sobre recerca de la vacuna de la tuberculosi). 
                                                    ................................ 
 
Mira els minuts que et proposem  dels següents vídeos. Aquestes filmacions donen 
molta altra informació que no es relaciona amb el teu rol, per això et recomanem 
que a l’acabar el debat miris la resta 
http://blogs.tv3.cat/senseficcio.php?itemid=46337,  el minut 47:21 parlen de 
mercuri en alguns peixos de consum.  
http://www.alergonorte.org/consejo18.php   Què és el Thiomersal o metiolate? 
Diferents usos en la vida quotidiana. Consells de com evitar-lo. (Sociedad de 
alergólogos del Norte) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0  Des del minut 9:52 al 11:47 
pediatra cientific en vacunes que explica l’exit d’una vacuna feta per ell per 
combatre malaltes quasi mortals.   Minut 24:04 fins 25:02 falsa associació entre 
autisme i vacunes. 
 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/05/14/medicina/1242301373.ht
ml . Com es fa una vacuna? 
 
Pots fer cerca d’informació addicional per desenvolupar aquest rol, però cal que 
escriguis aquí les fonts consultades 
 
Escriu  aquí les idees principals que pots aportar als debats d’acord el punt de 
vista d’un científic especialista. 
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Membre del  AIPS, Agencia catalana de protecció de la salut de les persones. 
Aquesta institució controla els nivells de tòxics i metalls pesants en els medicaments 
i en els aliments, i estableix els límits de tolerància, d’acord amb  institucions 
internacionals, sobre els límits de metalls pesants com el mercuri presents en 
aliments i medicaments. 
 
 
 
Consulta les següents webs:  
http://www.raco.cat/index.php/AnnalsMedicina/article/viewFile/183034/235730
Vacunes una realitat contrastada, A. Trilla de la unitat d’epidemiologia i medicina 
preventiva de l’Hospital Clínic de Barcelona. (Importància, perill, interesos en les 
vacunes) 
  
http://www.immunise.health.gov.au/internet/immunise/publishing.nsf/Content/161
A07AA9F13BE32CA25719D001833FC/$File/uci-myths-guideprov-thiomersal.pdf
Dosis de mercuri acceptades pel cos, i contingut de mercuri en les vacunes. 
 
http://ncirs.edu.au/immunisation/fact-sheets/thiomersal-fact-sheet.pdf Contingut 
de mercuri a les vacunes d’Austràlia, perillositat de les vacunes, etc. 
 
Mira els minuts que et proposem  dels següents vídeos. Aquestes filmacions donen 
molta altra informació que no es relaciona amb el teu rol, per això et recomanem 
que a l’acabar el debat miris la resta 
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0  4:12 al 5:42  i 6:15 fins 7:43 i del 
8:08 al 9:50  i 16:10 fins 17:29  el risc de les vacunes. Del 41:25 Principi de solidaritat 
i responsabilitat en la vacunació. Minut  43:17 fins 44:37 necessitat de tenir 
immunitat de grup.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=00rRSiK1PT0  Quin efecte té Internet sobre la 
mala informació de la societat?. Per què?El pes de Internet en la mala informació. 
Minut 37:24 
 
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety
/UCM096228. Página de l’Agència del Departament de Saltud dels EEUU. 
Trobaràs informació sobre els conservants de  les vacunes. 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/11/25/hepatitissida/122761425
2.html Assajos clínics previs a la comercialització de vacunes.  Observa el curt 
vídeo que trobaràs en aquesta pàgina.  
 
Pots fer cerca d’informació addicional per desenvolupar aquest rol, però cal que 
escriguis aquí les fonts consultades 
 
 
Escriu aqui les principals idees que et suggereix aquesta informació pel debat com 
a membre de l’AIPS. 
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