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Núria Terribas: 'Jolie no ha pensat que no tothom pot pagar una cirurgia preventiva'
La directora de l'Institut Borja de Bioètica, Núria Terribas,
considera que la decisió de l'actriu Angelina Jolie de fer-se
una doble mastectomia per reduir el risc de càncer de mama
és una solució dràstica, tenint en compte els mitjans de
detecció precoç i l'eficàcia de les teràpies d'avui dia. Així ho
ha expressat la també jurista, que ha lamentat que l'artista
hagi fet pública la seva decisió i hagi encoratjat altres dones a
practicar-se aquesta cirurgia preventiva. Segons Terribas,
Jolie no ha tingut en compte les desigualtats presents entre la
ciutadania nordamericana. La directora de l'Institut Borja de
Bioètica ha visitat aquest dimecres l'Arxiu Nacional de
Catalunya (ANC) per oferir una conferència sobre aquesta
matèria, en el marc d'un cicle de tertúlies organitzat pels
Amics de la Unesco Valldoreix-Sant Cugat.

Les frases més destacades de l'entrevista.
'La decisió de Jolie és personal però trobo que és massa radical. Hi ha mesures per detectar el càncer a temps i
també teràpies que són molt efectives'
'L'actriu no ha tingut present les desigualtats presents entre la ciutadania dels Estats Units (EUA) en fer
pública la seva operació. No tothom pot fer-se aquesta cirurgia preventiva'
'Quan parlem d'avortament o eutanàsia la gent dóna poca importància a la seva ideologia política. La ideologia
dels partits entra en acció quan s'ha de legislar'
'En aquests temes, hem de legislar segons el que senten els ciutadans i no pas segons el que creuen els partits'
'Si el PP reforma la llei de l'avortament, donarem l'esquena a aquesta mena de problemes socials'
'Durant aquest segle, la bioètica haurà d'abordar problemes relacionats amb l'envelliment de la població i
l'atenció a les persones dependents'
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