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RESUMEN 

Internet pot transformar el concepte de la salut. No només crea un nou 

conducte de comunicació sinó que també permet desenvolupar un procés 

per accedir, compartir e intercanviar informació . Així, es crea un nivell de 

coneixement entre les persones que accedeixen en la recerca d’un 

determinat tema relacionat amb la seva salut, que els permetrà  prendre 

decisions referents a la seva salut i participar en grups sanitaris, polítics o de 

recerca.  

 

Objectiu 

L’objectiu d’aquest treball de recerca és identificar i caracteritzar els 

continguts web “antivacunes” en llengua castellana o catalana.   

 

Mètode 

La identificació dels continguts  webs “antivacunes”  es fa com si una persona 

“normal”  estigués buscant informació sobre vacunes a Internet no només algú 

que estigui buscant informació “antivacunes”. La recerca en les webs es porta 

a terme amb els termes “vacuna”, “vacunes” i “vacunació” , utilitzant només 

dos motors de cerca : Google i Bing,  limitant els primers  50 resultats. Aquesta 

cerca va donar com  16 resultats finals tenint en compte webs primàries i els 

enllaços d’aquestes a webs que anomenem secundàries. 
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Resultats 

Els resultats obtinguts tenint en compte les webs primàries i secundàries tenen  

la majoria com a característica comú, continguts que fan referència al risc de 

patir malalties atribuïdes a la vacunació i a les acusacions sobre les vacunes i 

els contaminats que aquestes contenen (dels 16 resultats finals, 11 d’aquests 

fan declaracions d’aquesta tipologia). També altres criteris trobats amb més 

freqüència ( el 50 % dels 16 resultats) han sigut els que fan referència a 

informacions per evitar les vacunes legalment , les apel·lacions emotives en 

imatges o històries de nens afectats , les apel·lacions ètiques sobre temes de 

conflicte d’interessos entre fabricants, metges i polítics i les que fan referència 

a la informació sobre  la seguretat de les vacunes com a falsa. 

 

Conclusions  

En referència a la percepció que es té sobre la vacunació, Internet pot ser 

segurament  la font  de informació més ràpida i accessible, així com la 

generadora d’un gran impacte en la interacció tant dels pacients com dels 

clínics.  Així, es crea un nivell de coneixement per persones que busquen 

aquest tipus d’informació les quals poden adoptar decisions relacionades amb 

la seva salut i participar en grups amb poder de determinació o potser  només 

és una via de “llibertat” alternativa a la vacunació obligatòria. 

 

Paraules clau:  Vacuna, vacunes, vacunació 
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INTRODUCCIÓ 

 En Internet existeix una gran quantitat de informació en referència al tema de 

les vacunes, però això provoca un gran volum d’informació que representen 

moltes  avantatges i també inconvenients.  

Quan es fa una recerca per Internet, moltes vegades es troben adreces 

recomanades en Internet a les quals no es possible accedir per error en 

l’adreça o per antiguitat d’aquesta, encara és més freqüent, que una vegada 

dintre de la web, la qualitat o utilitat de la informació sigui molt escassa 

arribant a vegades a la situació que no hi hagi relació entre la pàgina trobada 

i el tema del qual realment vol informació. També podrà perdre el sentit de 

l’orientació en la navegació i pot començar a donar voltes sense saber 

exactament que és el que realment busca.  

Segons les estadístiques publicades sobre els diferents motors de cerca a 

Espanya,  Google i Bing són els motors amb més del 98 % de les cerques fetes 

en el primer semestre de 2011. La nostra recerca se centrarà per tant en 

aquests dos motors de cerca. 

La informació que existeix és diferent en referència al públic objectiu, la 

quantitat , la qualitat, i l’actualització de la  informació. Serà necessari per tant 

fer un anàlisis de la situació per oferir  possibles opcions a totes les persones que 

busquen informació.  

Quan s’inicia la recerca d’informació sobre vacunació, es important remarcar 

l’ existència de molts recursos i estudis sobre el tema en anglès, per aquest 

motiu sembla que és important centrar-se en els recursos obtinguts tant en  

castellà com en català. L’escàs coneixement a vegades d’idiomes dificulta  

molt l’accés a recursos sobre temes sanitaris. 
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El propòsit d’aquest treball de recerca consisteix per tant  en  identificar webs 

que podria trobar una persona “normal” que estigués buscant informació 

sobre vacunes a Internet tant en català com en castellà, identificant aquests 

continguts i fent una classificació  d’inclusió segons diferents continguts 

descriptius com : la crítica contra la vacunació, el risc de malalties i/o 

seguretat de les vacunes, la medicina alternativa, les apel·lacions emotives i 

les al·legacions ètiques. 

 

MÈTODES 

La recerca per identificar els portals amb continguts antivacunes a internet 

s’ha plantejat amb  només dos motors de cerca, Google i Bing, limitant la 

cerca en castellà  i  català.  

L’ eqüació de cerca es va fer utilitzant : vacuna OR vacunació OR  vacunes en 

català i vacuna OR vacunación OR vacunas en castellà.   

Per a cada cercador, l’anàlisi dels resultats es van limitar als primers 50 resultats, 

independentment de si es tractava de llocs antivacunes o amb altra tipus 

d’informació.   

Primer, es va elaborar una llista de les adreces identificades en cadascun dels 

cercadors, indicant en quina posició dels resultats apareixia cadascun dels 

enllaços identificats, tot i que un enllaç es trobés  més d’una vegada,  i en 

aquest cas concret s’havia d’identificar l’ordre de la primera aparició.  

En aquesta primera selecció sobre els 50 primers resultats obtinguts, tant en 

Google com en Bing (català/castellà) i  realitzada per tres  col·laboradors 

diferents, els resultats obtinguts van ser molt semblants en les tres cerques, i les 

diferències trobades tenien un caràcter subjectiu ja que cadascun del 
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components de l’equip valorava criteris diferents  a l’hora de inclusió o no de 

les webs identificades en un primer moment. 

Una vegada feta la primera cerca, i elaborat un document únic consensuat  

dels cercadors es revisen els continguts dels sites “antivacunes” i es busquen 

possibles enllaços a pàgines antivacunes, afegint aquests resultats al primer 

document unificat. 

En referència, als continguts que ens interessaven en la recerca, només 

s’inclouen aquelles pàgines que promovien  la no-vacunació de la població. 

S’han exclòs pàgines amb informació sobre vacunes i les seves 

containdicacions o possibles efectes adversos, però no ha estat motiu 

d’exclusió aquella informació “antivacunes” en un context per exemple de 

“teràpies naturals”. 

  RESULTATS 

Les webs a investigar han donat 16 resultats finals tenint en compte webs 

primàries i els enllaços d’aquestes a webs que anomenem secundàries, els 

quals es van resumir i classificar en una taula unificada amb diferents criteris  i 

continguts d’inclusió avaluats segons l’article  de Zimmerman et al.(2005) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550643/. 

Aquests criteris d’inclusió són  i el nombre de resultats s’exposen a la taula 1:  

 Crítica contra vacunació 

 Risc de malalties /Seguretat de les vacunes 

 Medicina alternativa 

 Apel·lacions emotives 

 Al·legacions ètiques 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1550643/
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TAULA 1 – Resultats webs que critiquen la vacunació 

 

Contingut descriptiu  Nº resultats webs  

amb aquests atributs 

 

Crítica contra la vacunació  

 

Enllaços a altres llocs        8    

Informació per evitar les vacunes legalment     8 

Informació sobre com reportar efectes adverses    4 

Publicacions a la venta crítiques sobre vacunes     6 

(llibres, vídeos) 

Llistes de correu, sales de xat no vacunació     4 

Inducció a aportar informació a  webs, organitzacions o   5 

causes antivacunes 

Enllaços a advocats i recolzament legal     2   
    
Risc de malalties / Seguretat de les vacunes 

 

Atribució de malalties a la vacunació     11  

Contaminants         11 

Vacunació com a protecció temporal i/o brots malgrat ella  4  

Malalties prevenibles per la vacunació en descens o són lleus  7 

Els metges notifiquen reaccions adverses     7 

 

Medicina alternativa 

 

Encoratja a alternatives a la vacunació, com homeopatia o  

Vitamines         6 

La medicina convencional està equivocada, alguns metges no 

estan d’acord         2   

Els metges estan mal informats sobre les vacunes    3 

Venta de productes homeopàtics/d ‘herbes    0  

  

Apel·lacions emotives 

 

Missatges als pares com a grup que ha d’estar en contra 

de  la vacunació generalitzada       7 

Imatges i/o històries de nens suposadament afectats per les vacunes 8 

Dibuixos o anagrames d’agulles      4 

 

Al·legacions ètiques 

 

La informació sobre la seguretat de les vacunes és falsa,  

hi ha encobriment i conspiració      8 

Llibertat civil violada per l’eliminació d’elecció dels pares   7 

Conflicte d’interessos entre fabricants, metges i polítics   8 

L’obligació de les vacunes infringeix els drets dels pares   6 

Argumentació d’immoralitat (les vacunes es cultiven en línies  

cel·lulars provinents d’avortaments, és una forma de totalitarisme  

que sacrifica a molts pel benefici d’altres)     3  

El govern protegeix a metges i fabricants de la responsabilitat 

per danys         8 
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Els resultats finals  obtinguts tenint en compte les webs primàries més tots els 

enllaços trobats, detallats en la taula 1,  es pot observar que un 69 % de les 16 

webs seleccionades fan referència al risc de patir malalties atribuïdes a la 

vacunació i a les acusacions sobre les vacunes i els contaminats que aquestes 

contenen .  

El 50 % dels resultats fan referència a informacions per evitar les vacunes 

legalment , les apel·lacions emotives en imatges o històries de nens afectats , 

les apel·lacions ètiques sobre temes de conflicte d’interessos entre fabricants, 

metges i polítics i les que fan referència a la informació sobre  la seguretat de 

les vacunes com a falsa. 

D’altra banda,  de les webs seleccionades les referències a medicines 

alternatives, ja sigui la venda de productes homeopàtics, les al·lusions a la 

mala informació dels metges i l’equivocació de la medicina convencional 

sobre aquest tema, han resultat els continguts descriptius menys localitzats  

(menys del 2 %) en aquestes webs. 

Analitzant per separat els resultat obtinguts tant en Google com en Bing  i 

observant els diferents resultats considerats com webs “primàries” obtinguts en 

cadascun dels cercadors  : 

 

CERCADOR 

 

IDIOMA 

 

ORDRE DE POSICIÓ EN LA CERCA 

 

GOOGLE 

 

CASTELLÀ 

 

9 

 

GOOGLE 

 

CATALÀ 

 

44 

 

BING 

 

CASTELLÀ 

 

3,28,33,46,50 

 

BING 

 

CATALÀ 

 

19 
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Google  

 Tot i que  segons les estadístiques publicades sobre els diferents motors de 

cerca a Espanya,  Google és un dels motors amb més del 90 % de les cerques 

fetes en el primer semestre de 2011 (http://gs.statcounter.com/#search_engine-ES-

monthly-201101-201106-bar),, en aquest cas per la cerca feta sobre vacunació 

tant en català com en castellà ha sigut mínima, trobant  només una  web 

primària en castellà www.vacunacionlibre.org/   la Liga para la libertad de 

vacunación,   associació plural de ciutadans ,preocupats per la rigidesa  dels 

programes vacunals.  

Aquesta web ens redirecciona a dos enllaços secundaris:  

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=221    i  http://www.librevacunacion.com.ar/ . 

Aquest segon enllaç és una organització que defensa el dret de les persones a 

estar informades per poder tenir curar de la seva pròpia salut. 

També s’ha trobat  només una web primària en aquest cercador  en català 

http://oikos-associacio.entitats.mataro.cat/participar_1/_WbG8NZvDIQSiict23HebygGVDIFbTAqpQrxZs7oYhFX12m9-R1Wthw     

on un dels objectius d’aquesta 'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL serà la 

prevenció i reducció de la contaminació, per a la salut dels éssers humans o 

per el medi ambient, com pot ser segons l’associació  el fet de vacunar-se. 

Com a característica important a l’hora de trobar els criteris d’ inclusió 

seleccionats, en Google castellà la web  La Liga para la Libertad de 

Vacunación,  presenta la major part de les característiques avaluades segons 

l’article de  Zimmerman et al.(2005), fent referència a les crítiques contra la 

vacunació generalitzada, el risc de patir malalties, la seguretat de les vacunes, 

la utilització de medicines alternatives així com l’exposició d’apel·lacions 

emotives i al·legacions ètiques.  

http://gs.statcounter.com/#search_engine-ES-monthly-201101-201106-bar
http://gs.statcounter.com/#search_engine-ES-monthly-201101-201106-bar
http://www.vacunacionlibre.org/
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=221
http://www.librevacunacion.com.ar/
http://oikos-associacio.entitats.mataro.cat/participar_1/_WbG8NZvDIQSiict23HebygGVDIFbTAqpQrxZs7oYhFX12m9-R1Wthw
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D’altra banda la web primària trobada en aquest cercador en català i citada 

anteriorment, només presenta com a contingut descriptiu que fa referència  

als contaminants que poden tenir les vacunes. 

 

Bing 

En aquest cas la recerca feta en els dos idiomes presenta resultats ben 

diferents. En Bing català  trobem només un resultat vàlid per aquesta recerca,  

en la posició 19 http://www.canalsolidari.org/noticia/queestionant-les-vacunes-que-ens-

estan-injectant/22266    en aquesta web es fa una crítica exhaustiva contra la 

vacunació, atribuint a la vacunació malalties i possible contaminació. 

D’altra banda en la recerca feta en Bing castellà ha resultat la més complerta  

de totes (en comparació als resultats obtinguts anteriorment), s’han obtingut 5 

resultats de webs primàries que són : 

 

POSICIÓ 

 

NOM WEB 

 

URL 

 

3 

 

Liga para la Libertad 

de Vacunacion 

www.vacunacionlibre.org/ 

 

28 
Vacunas http://www.dietametabolica.es/vacunas.htm 

 

33 

Pandemia no hay ninguna: 
!Detengan la vacuna! 

http://detenganlavacuna.wordpress.com/ 

 

46 

Vacunas. Despertares: 

la revolución pacífica. 
http://teatrevesadespertar.wordpress.com/category/salud/vacunas/ 

 

50 
!No a la vacuna! http://noalavacuna.wordpress.com/category/salud/vacunacion/ 

 

 

http://www.canalsolidari.org/noticia/queestionant-les-vacunes-que-ens-estan-injectant/22266
http://www.canalsolidari.org/noticia/queestionant-les-vacunes-que-ens-estan-injectant/22266
http://www.vacunacionlibre.org/
http://www.dietametabolica.es/vacunas.htm
http://detenganlavacuna.wordpress.com/
http://teatrevesadespertar.wordpress.com/category/salud/vacunas/
http://noalavacuna.wordpress.com/category/salud/vacunacion/
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De les cinc webs primàries trobades, totes ens han redireccionat a enllaços 

que tracten temes sobre moviments crítics en contra de les vacunes 

independentment de la seva data d’actualització i de la quantitat del seu 

contingut. 

La posició 3, resultat ja obtingut en Google castellà, ens dirigeix al mateix 

enllaç trobat en aquest cercador, de fet es pot considerar com la web  amb 

més enllaços,  i continguts possibles trobats, en aquests dos idiomes i sobre 

aquesta recerca. 

Respecte a les posicions 28,33,46,50 de la taula anterior,  els continguts 

obtinguts en totes quatres són molt similars, la critica constant sobre la 

vacunació i el risc de patir malalties a posteriori, així com les apel·lacions 

retòriques amb l’exposició d’històries emotives.  

  

DISCUSIÓ I CONCLUSIONS 

Internet com a nou mitjà de comunicació presenta característiques 

avantatjoses  com són :  la interacció dels usuaris i la facilitat de la publicació 

dels continguts... però alhora aquestes característiques resulten un risc quan 

per exemple es facilita informació sobre la salut, com potser el tema de la 

vacunació, de qualitat  a vegades inadequada o perillosa pel usuari.  

A l’hora d’arribar a conclusions sobre els  resultats obtinguts en aquesta 

recerca, seria important fer una avaluació tant sobre l’excés d’informació 

obtinguda sobre el tema en concret  en Internet i al mateix temps seria 

important valorar la limitació que ha suposat la cerca en català i castellà. 
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Els motors de recerca i enllaços donen com a resultat infinitat de pàgines sobre 

vacunes e immunització. Aquesta quantitat d’informació obtinguda (que no 

vol dir que sigui informació vàlida per aquest estudi) és tan gran que resulta 

molt complicat obtenir en definitiva conclusions concretes.  Així,  d’una banda 

hem passat de la dificultat que resultava abans , el fet d’accedir a  aquest 

tipus d’informació, a un problema real que suposa l’ excés d’informació. 

La vacunació generalitzada així com algun aspecte relacionat amb el tema 

de la vacunació (ja sigui els seus efectes adverses, contaminants...), sempre 

han tingut defensors i detractors, fet que actualment s’ha incrementat amb 

l’aparició de nous mitjans de comunicació com és fonamentalment Internet. 

Apareixen així,  grups opositors a les vacunes, els quals critiquen la necessitat 

de seguir amb la vacunació generalitzada davant de malalties que ja no es 

veuen i fins i tot defensen la llibertat individual de la vacunació.  

En referència a la limitació idiomàtica  la difusió d’aquests grups opositors a la 

vacunació són  sobretot d’origen nordamericà , potser aquestes és una de les 

raons per la qual  en la nostra tria en castellà i català   només hem pogut 

seleccionar  16 webs amb els continguts necessaris per la recerca objecte 

d’aquest estudi. Previsiblement en el futur, hi haurà un augment d’aquests 

grups en Espanya, Catalunya o països de llengua hispana,   els quals seguiran 

les mateixes pautes que les societats del seu entorn. Per tant,  amb aquesta 

limitació en els resultats castellà i català  ens limita també la capacitat de 

generalitzar els resultats obtinguts. 

Altre argument en aquesta conclusió dels resultats i tornant al que era el nostre 

objectiu inicial sobre la recerca  que una persona “normal” fa a Internet sobre 

vacunes i no només sobre temes antivacunes,  a través de les paraules claus 
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seleccionades es pot observar com les paraules triades pot donar una 

informació esbiaixada a aquesta persona, ja que per exemple la paraula  clau 

“vacunació” es troba molt més en ocasions,  en sites antivacunes que en webs 

dirigides a la provacunació. 

Per tant,  observem que la qualitat de la informació trobada en els diferents 

motors de recerca tenen una eficiència moderada, amb gran variabilitat entre 

ells.  També s’haurien de tenir en compte altres aspectes com per exemple el 

fet que  l’usuari  necessita un nivell elevat de formació per valorar 

correctament el contingut de les informacions trobades. Aquests usuaris  

generalment desconeixen  sistemes d’ acreditació  i de qualitat de validació 

d’aquestes webs. D’altra banda, la informació trobada en la xarxa és 

incompleta en pàgines en castellà i català així com les informacions que 

ofereixen les grans institucions són bastant incompletes. 

En el nostre cas particular,  el fet de que  la major part dels continguts 

descriptius tractin sobre temes  com  el  risc de patir malalties atribuïdes a la 

vacunació, o sobre  les acusacions sobre les vacunes i els contaminats que 

aquestes contenen amb el recolzament de les imatges i/o històries de nens 

afectats per les vacunes ,  o sobre  les informacions per evitar les vacunes 

legalment , així com les apel·lacions ètiques sobre temes de conflicte 

d’interessos entre fabricants, metges i polítics i les que fan referència a la 

informació sobre  la seguretat de les vacunes com a falsa, ens indica en 

definitiva que existeix una necessitat  molt important sobre la difusió  universal 

d’una informació comprensible  i de qualitat per la població, amb l’obligació 

d’una millora sobre el tema de la seguretat en les vacunes: des de la 

fabricació, els registre dels efectes adverses i el fet de comprendre per part 
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dels professionals i les autoritats, les dubtes i la por de la població sobre el tema  

la vacunació. 

 

En definitiva,  els criteris d’inclusió utilitzats en aquesta recerca referenciats a 

l’aticle  de Zimmerman et al.(2005)  són només alguns dels criteris que podríem 

haver utilitzat per fer aquesta tria, la qual i com a conclusió final ha estat 

caracteritzada per : 

 Una limitació  idiomàtica que ha suposat la cerca en català i castellà 

  Un excés d’informació no vàlida  per aquesta recerca i sobre el tema 

de referència . 

 Les paraules claus seleccionades han pogut donar una informació 

esbiaixada. 

  La qualitat de la informació trobada en els diferents motors de recerca 

tenen una eficiència moderada. 

 Desconeixement en general per part dels usuaris sobre els criteris 

acceptables de qualitat en la xarxa. 

 La informació sobre vacunes trobada en la xarxa és incompleta en 

pàgines en castellà i català. 

 Necessitat d’una difusió  universal  amb informació comprensible  i de 

qualitat per la població, amb l’obligació d’una millora sobre el tema de 

la seguretat en les vacunes. 
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