
   

NOTA DE PREMSA –  
Premiere del documental “Microbirth”+ teaser “Loba” + taula rodona DONA LLUM Associació Catalana per 
un Part Respectat I MATER Observatori de les Maternitats i Paternitats Contemporànies. 
 

EL NOU DOCUMENTAL “MICROBIRTH”  
DESVETLLA ELS SECRETS DEL NAIXEMENT A VISTA DE MICROSCOPI 

 
[http://microbirth.com] – “La forma en què naixem ha canviat radicalment al llarg dels 
darrers 30 anys. Alguns científics punters estan advertint que aquests canvis poden 
tenir repercussions serioses per a la salut dels nostres fills, al llarg de tota la vida. 
“Microbirth” és un documental de llarga durada que es llançarà arreu del món el 
proper 20 de setembre de 2014.  
 
“Microbirth” conté aparicions de científics britànics i estatunidencs i analitza com les 
pràctiques modernes associades al naixement podrien interferir amb processos biològics 
crítics, fent que els infants siguin més susceptibles a emmalaltir al llarg de la seva vida.  
 
Alguns estudis poblacionals recents mostren com els bebès que neixen per cesària tenen un 
20% més de risc de de desenvolupar asma o diabetis de tipus 1 i altres riscos associats a 
problemes amb el sistema immunitari. 
 
El documental “Microbirth” explora algunes de les possibles explicacions per a aquest fet. El 
naixement per cirurgia abdominal podria estar afectant el bioma del nadó, concretament 
minvant la transferència de bacteris beneficiosos de la mare al nounat per mitjà del canal del 
part. Una altra hipòtesi és que tot el procés del part vaginal, que inclou tot un “còctel” 
hormonal al llarg del treball de part, podria influir en la regulació immunitària i en el 
metabolisme del bebè.  
 
El Dr. Rodney R Dietert, Professor d’immunotoxicologia a la Universitat de Cornell afirma: “Al 
llarg dels darrers 20-30 anys hi ha hagut un augment dramàtic en l’asma infantil, la diabetis 
de tipus 1, la celiaquia i l’obesitat infantil. També ha augmentat el naixement per cesària. La 
cesària causa aquests problemes? No. El què fa la cesària és impedir que el nounat sigui 
colonitzat per microbis, el sistema immunitari no madura i el metabolisme canvia. Són els 
canvis metabòlics i la disfunció immune que contribueixen a causar aquests problemes.” 
 
La co-directora del documental, Toni Harman, afegeix: “Les cesàries sovint són essencials i 
poden salvar vides. (...) La pel·lícula pretén conscienciar de la potencial importància de la 
colonització del microbioma per a tots els bebès, siguin nascuts vaginalment o per cesària. 
Aquesta qüestió no ha de ser només d’interès per a les famílies i els professionals de la salut, 
sinó que també hauria d’importar als líders mundials. Ja hauria de ser el moment en què es 
posi atenció al part i al naixement des dels estaments més elevats. 
 
“Microbirth” és una producció independent d’Alto Films Ltd, produïda i dirigida per la parella de 
cineastes britànics Toni Harman i Alex Wakeford, que prèviament havien dirigit “Freedom for 
Birth”, que fou projectada a més de 1.100 esdeveniments a 50 països el 2012.  
 
Des de DONA LLUM – Associació Catalana per un Part Respectat i MATER – Observatori de les 
Maternitats i Paternitats Contemporànies volem participar a la premiere mundial d’aquest 
documental que es projectarà simultàniament a 700 indrets el 20 de setembre. 
 
Aprofitarem l’esdeveniment per desvetllar també el teaser d’un altre documental, “Loba” de 
Catherine Béchard (www.lobafilm.com), que esperem poder estrenar també l’any que ve. 
Finalment es durà a terme una taula rodona amb contribucions de membres de DONA LLUM, 
les antropòlogues de MATER i la directora de Loba.  
 
Dades pràctiques: 
20 de setembre de 2014, 17.15h. Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (c/ 
Sant Pere Més Baix, 7 08003 Barcelona), Sala La Cuina. Entrada lliure, aforament limitat. No 
cal inscripció. Pel·lícula en VOSE. Més informació: materobservatori@gmail.com. 

www.donallum.org www.facebook.com/materobservatorimpaternitatscontemporanies 


