
Presentació
En primer lloc, la principal raó per la qual vaig triar aquest tema per al treball de 
recerca sorgeix del fet que sempre m’ha agradat debatre. Nogensmenys, amb la 
condició que el treball tingui com a fi l’acord entre els dos o més punts de vista de 
la discussió. Si no, el fet d’afirmar els mateixos arguments d’una forma repetida 
no té cap finalitat. Així doncs, vaig percebre aquesta manca d’un bon debat entre 
la gent a favor i en contra de les vacunes de la COVID-19. Per aquesta raó el meu 
treball se centra també a demostrar quins arguments sobre la vacuna són certs 
i quins no. En segon lloc, tenia també una enorme set de coneixements sobre el 
funcionament del sistema immunitari, de les noves vacunes que havien sorgit a 
causa del coronavirus, i també de coneixements sobre el món dels antivacunes, 
desconegut per a mi encara. Finalment, la darrera motivació fou esdevenir una 
persona més crítica. És a dir, guanyar eines per formar-me com una persona que 
cerca la veritat. D’altra banda, els objectius del treball són, en essència: definir els 
arguments dels antivacunes (quins són, sobre quin tipus d’informació estan ba-
sats...), descobrir si existeix un conjunt de característiques comunes dins la pobla-
ció de dissidents i, finalment, trobar les causes del naixement d’aquest moviment 
en la pandèmia i en la història. 
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Metodologia
La metodologia seguida per tal d’assolir els objectius es basa en dues grans parts, 
una de més conceptual i una altra d’analítica i de recerca. En la part teòrica, em vaig 
informar sobre diferents temes, per exemple: el sistema immunitari, les vacunes i 
la pandèmia del coronavirus, la història de les vacunes i dels antivacunes... Segui-
dament, la part més analítica és aquella que respon específicament a les qüestions 
proposades en els objectius. Per fer-ho, he extret la informació de tres tipus de 
fonts. D’una banda les entrevistes que he fet a professionals de diferents branques 
científiques: administratius, responsables de punts de vacunació, metges d’Atenció 
Primària, psicòlegs i algú de la branca de la biotecnologia. A més, he entrevistat a 
dos antivacunes. D’altra banda, he fet enquestes a la població per tal d’aconseguir 
una mostra de l’opinió de la gent corrent. Per acabar, he analitzat tot tipus de do-
cuments que feien referència al tema de la recerca: vídeos, documentals, articles 
científics, articles periodístics, entrevistes i, fins i tot, documents que els antiva-
cunes entrevistats han compartit amb mi. Altrament, en l’elaboració del treball he 
trobat tres dificultats destacables que són les següents. D’entrada, la manca d’una 
entrevista a un dissident sanitari que hauria enriquit molt en treball. A continuació, 
la impossibilitat de fer les entrevistes en persona a causa de la pandèmia, fet que 
ha complicat la comunicació i la conversa amb l’entrevistat. En acabat, el nombre 
de respostes obtingudes en l’enquesta (444), que ens provoca una falta de precisió i 
representativitat. 



Cos del treball

Origen dels antivacunes
És crucial remarcar que el moviment antivacunes no existeix des de fa només 
cinquanta anys. Al mateix temps que la primera vacuna, el seu origen remunta al 
1796 amb el desenvolupament de la vacuna contra la verola d’Edward Jenner. En 
aquell moment, ja hi havia indicis d’una oposició a les vacunes. De fet, a causa de 
la creació d’aquest medicament totalment nou i desconegut, l’Associació de Metges 
de Londres, que en desconfiava totalment, no recomanava vacunar-se a causa de la 
possibilitat de transformar-te en vaca. 

Sorgiment dels antivacunes durant la pandèmia
Un fet força desconegut dels antivacunes són els seus negocis. D’afegitó, guanyen 
diners a causa de llançar missatges en contra de la medicina tradicional desacredi-
tant-la. Anomenem aquests missatges fake news. Endemés proposen remeis alter-
natius no verificats científicament, dels quals el seu ús no ha estat autoritzat. Per 
tant, són un grup de gent organitzada dins el moviment antivacunes que té accés 
a les xarxes socials i a internet. Consegüentment, se’ls fa més fàcil de difondre les 
seves campanyes que arriben a molta gent d’una forma molt ràpida. 
La majoria d’entrevistats coincideixen a dir que les falses informacions han estat 
un dels responsables que la població no fes cas dels consells del govern. Igualment, 
indiquen la necessitat d’una web oficial que respongui als falsos rumors, car en 
aquest aspecte els mitjans de comunicació no han classificat bé la informació per 
als ciutadans. Al contrari, només els han bombardejat amb informació. Això, en 
suma amb les campanyes dels antivacunes i el fet que, avui en dia, la rapidesa amb 
la qual compartim informació és increïble, ha creat el que hem anomenat sobrein-
formació. Aquesta situació ha acabat creant una desconfiança entre la població i 
les autoritats del govern o el sanitaris. Vist que cap informació era clara i segura, la 
gent pensa que són manipulats i enganyats. 

La població antivacunes
Els antivacunes representen aproximadament un 10 % de la població. Tanmateix, 
com que fan tanta difusió de la seva opinió, creiem que són més dels que són. Quant 
a les seves fonts d’informació, he observat que només un 30 % d’ells consulten fonts 
oficials. D’altra part, quasi la meitat dels antivacunes admeten que no coneixen ni 
la composició ni el funcionament de les vacunes. És necessari indicar que els sa-
nitaris antivacunes són una minoria, i en la major part dels casos no exerceixen la 
medicina. No obstant això, són considerat herois per la resta d’antivacunes, atès que 
troben en ells un suport a la seva opinió. És a dir, queden satisfets d’haver trobat un 



representant científic del seu punt de vista. Seguidament, malgrat que existeixen 
diferents graus d’excentricitat, en tots els casos podem afirmar que hi ha un com-
portament egoista per part dels dissidents, que pensen només en la salut pròpia. En 
el cas dels més radicals, aquells que afirmen que tenen un bon estat de salut i que 
no els cal vacunar-se, és més evident. Però, en el cas d’aquells que tenen dubtes, no 
són més solidaris que els altres. Puix esperen que milions de persones es vacunin 
per al bé comú, per veure si hi ha cap risc per a ells. Pel que fa a les seves experièn-
cies amb les vacunes, es constata que els casos efectes secundaris són una minoria, 
car si no fos així el medicament hauria estat eliminat del mercat. Tanmateix, fan 
una gran difusió d’aquest cas. Llavors, una sola persona que ha patit els efectes 
adversos esdevé més important que la resta de gent que s’ha vacunat sense compli-
cacions. El mateix succeeix amb els sanitaris antivacunes. 

Els arguments
A continuació esmentarem els arguments principals dels antivacunes. En primer lloc, 
argumenten que hi ha una manca d’experimentació amb les vacunes. Tot i així, ja hem 
constatat que les vacunes han sigut la millor solució de cara a la malaltia. Actualment, 
la majoria de casos greus de coronavirus a les UCI són de persones no vacunades. En 
segon lloc, critiquen que les vacunes contenen metalls pesants, xips 5G... De totes ma-
neres, com he comentat abans, un 45 % dels antivacunes desconeixen la composició i 
el funcionament de les vacunes. Seguidament, l’argument per excel·lència emprat pels 
antivacunes és el dels efectes secundaris, els quals, en el cas de les vacunes de la CO-
VID-19, no només són molt poc freqüents, sinó que les vacunes ens aporten molts més 
beneficis que perjudicis. En resum, compleixen perfectament la seva finalitat. Trobem 
també raonaments sobre la conspiració que són utilitzats pels sectors més radicals del 
grup antivacunes. Van sorgir arrel d’un vídeo de la biòloga Judy Mikovits anomenat 
Plandemic. Cal comentar que Mikovits havia estat acomiadada de l’institut d’investi-
gació on treballava. Aquests punts de vista més escèptics reclamen una falta d’infor-
mació, la qual és amagada pel govern, afirmació que s’oposa a la sobreinformació que 
hem viscut. Això es pot deure al fet que només un 30 % dels antivacunes consulta la 
informació de les webs oficials. En últim lloc, els dissidents proposen alternatives a les 
vacunes, són els remeis amb els quals fan negoci. Per exemple, el MMS Miracle Mineral 
Suplement, composat per clorit de sodi, el qual evidentment elimina molt efectivament 
els virus i bateris, i a més és molt emprat per netejar hospitals. Malgrat això, és tòxic per 
a l’ésser humà. Altrament, argumenten que les vacunes inhibeixen l’acció del sistema 
immunitari. Ergo, fent referència als resultats de l’enquesta, observem que no coneixen 
el funcionament de les vacunes. Car, de fet, la vacuna desencadena una resposta immu-
nitària activa. En altres mots, el cos ha d’actuar igual que si el virus hagués entrat d’una 
forma natural, ha de produir anticossos, cèl·lules de memòria...



Conclusions
Per concloure, he aconseguit acomplir els tres objectius del treball. En primer lloc, 
he classificat els principals arguments dels antivacunes segons quin és l’aspecte 
criticat de les vacunes: la composició, la falta d’experimentació, els efectes secun-
daris... A més, he observat que els arguments dels antivacunes han sigut sempre els 
mateixos al llarg de la història. Generalment indiquen que la vacuna té uns efectes 
adversos molt freqüents i greus per la salut. Per exemple, la vacuna de la verola i la 
possibilitat de convertir-te en una vaca. En segon lloc, he descobert el perfil dels an-
tivacunes. És a dir, algunes característiques de la seva personalitat (l’individualisme 
i la desconfiança), els seus estudis, edat, el tipus de fonts que usen per informar-se... 
Fent referència a aquest últim exemple, apreciem que són majoritàriament fonts 
no oficials, i que per aquesta raó mostren una manca de coneixement sobre certs 
àmbits de les vacunes. Així doncs, aquesta carència de saber pot ser el causant de 
les diferents emocions que he anat trobant en l’elaboració del treball: la desconfi-
ança en les autoritats, la incertesa, la por als efectes adversos i també un instint de 
supervivència. En canvi, els antivacunes presenten una absència d’emocions envers 
la resta de la població. 
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