
Dijous dia 26 de maig de 2022, el col·lectiu “Salut i Llibertat!” ens vam trobar a la plaça de 
l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per explicar que l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, amb el 
reglament de règim intern de l’escola bressol municipal “El Pi del Soldat”, vulnera drets 
fonamentals perquè no permet accedir-hi amb un certificat mèdic oficial, fet que contravé el 
que diu la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Seguidament, vam participar al ple mensual del consistori, intervenint-hi per explicar el cas 
d’una de les famílies a qui, l’any 2018, no es va admetre a l’escola bressol perquè l’infant no 
estava vaccinat, tot i presentar un certificat mèdic oficial. La família va explicar que van iniciar 
així un llarg recorregut: entrevistes amb l’alcaldessa i la regidora d’educació d’aleshores, 
inspecció d’Educació del Maresme, Síndic de Greuges i, finalment, es presenta demanda a 
l’Ajuntament per a la protecció de drets fonamentals, tals com: el dret a la llibertat ideològica, 
el dret a la igualtat i prohibició de la discriminació, el dret a la dignitat i el dret a la integritat 
física i moral; posteriorment, s’hi ha inclòs el dret a la vida privada i familiar. La família també 
va explicar que l’experiència l’han viscut com una discriminació, una desigualtat, ja que no se’ls 
dóna la mateixa oportunitat que a la resta de famílies; una violació dels seus drets, tenint en 
compte que la vaccinació a Catalunya no és obligatòria. També van ressaltar que l’any 2018, 
les dues úniques escoles bressols municipals de la comarca del Maresme on no acceptaven 
certificat mèdic oficial per accedir-hi era l’escola de Sant Pol de Mar i la de Calella; a la resta de 
la comarca, els infants hi podien accedir amb un certificat mèdic oficial. 

Després d’explicar el cas concret d’una de les famílies que es van trobar amb aquesta situació, 
es va llegir el “Manifest pel dret a l’Educació i el dret a la Salut”, pel qual s’han recollit 
signatures de suport, que s’entregaran properament a l’ajuntament. El manifest demana que 
el reglament intern de l’escola bressol municipal s’adeqüi al que diu la normativa del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: “si el vostre fill o filla no ha estat 
vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic 
oficial justificatiu.” Alhora, també es demana a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i a 
l’administració en general, que el tracte amb la ciutadania sigui digne i que es compensi 
adequadament les persones afectades per la discriminació patida i les seves conseqüències. 

Esperem que, com a mínim, sigui un tema a debatre en propers plens. 


