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Estrena a Internet del documental sobre la
vacuna del papil·loma

CRÍTIC ofereix als seus lectors i lectores el documental
'Papil·loma: les dones hem de decidir', impulsat per l’ONG
Entrepobles i coproduït conjuntament amb el Centre d’Anàlisis i
Programes Sanitaris (CAPS) i l’associació de periodistes Solidaritat
i Comunicació (SICOM).

Redacció CRÍTIC

CRÍTIC ofereix als seus lectors i lectores el documental ‘Papil·loma: les dones hem de decidir’,
impulsat per l’ONG Entrepobles i coproduït conjuntament amb el Centre d’Anàlisis i Programes
Sanitaris (CAPS) i l’associació de periodistes Solidaritat i Comunicació (SICOM). Metges,
investigadors i científics, a més de noies i famílies que han resultat afectades, reflexionen durant
una hora de documental sobre els dubtes que ha generat la vacuna del virus del papil·loma i hi
expressen opinions a favor i en contra d’administrar-la de forma generalitzada. Aquesta investigació
periodística, dirigida per Frederic Pahisa i amb producció executiva de Josep Cabayol, s’endinsa en
la qüestió de les vacunes del VPH que s’administren a nenes d’entre 11 i 14 anys a l’Estat espanyol
des del 2008.

El debat sobre la vacuna del papil·loma fa anys que dura. Recentment, hi va haver una nova
polèmica arran de l’estrena en cinemes d’aquest documental d’Entrepobles, CAPS i SICOM. El
president de la Societat Catalana de Pediatria, Ferran Moraga-Llop, va carregar contra
l’Ajuntament de Barcelona per haver col·laborat en el finançament del documental sota el govern del
convergent Xavier Trias. “No hi ha cap raó per al debat”, va assegurar, ja que l’OMS avala la
vacuna. Tot i això, Moraga-Llop reconeixia que ni tan sols havia vist el documental que estava
criticant.

SINOPSI DEL DOCUMENTAL:
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“El càncer de cèrvix causa cada any a Espanya tres morts per cada 100.000 dones. Atesa la baixa
incidència d’aquest tipus de malaltia, alguns experts en salut pública qüestionen la vacunació
generalitzada i la seva efectivitat i seguretat. Consideren que la citologia és la millor estratègia de
detecció i de diagnòstic precoç.

D’altres, per contra, aconsellen la vacunació amb l’objectiu d’evitar cada any 800 morts al país i
defensen la seguretat i l’efectivitat dels fàrmacs que s’administren. Apel·len a la multiplicitat de
controls i al sistema de farmacovigilància establert.

Però són realment innòcues les vacunes del papil·loma humà que hi ha al mercat?”

FITXA TÈCNICA:

Director: Frederic Pahisa
Productor: Josep Cabayol
Realització: Carlos Collazos, Carlos Vera: How Audiovisual i Multimèdia.
Música: Jordi Cabayol
Un documental de SICOM, CAPS i Entrepobles
Durada: 56 minuts 23 segons.
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