
La discriminació d'infants no vaccinats 
a les escoles bressol de Catalunya

Imatge d’infant de Daniela Dimitrova. Imatge del colibrí de Fred Prose. Pixabay

Sents que això cal canviar-ho?

Tu pots ajudar-hi:

Tens al teu abast la Guia per als pares que vaccinen per primera vegada, 

gratuïtament a la pàgina de la Lliga per a la Llibertat de Vaccinació, o 

adquirint-la en format paper a les presentacions d'aquesta campanya a un 

mòdic preu.

Pots posar-te en contacte amb les associacions que organitzen i/o donen 

suport a aquesta campanya. 

També t'hi pots posar en contacte si coneixes o et trobes en alguna 

situació de  discriminació.

 Pots col·laborar amb aquestes associacions:

Fent-te'n soci

Fent-hi alguna aportació econòmica

Fent-hi feina

Aturem

Salut i llibertat!
Sant Pol de Mar
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Per a més informació podeu consultar 

Guia núm.2 per als pares que vaccinen 
per primera vegada. 

Els arguments per combatre la por

https://acortar.link/AsJMxk 
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https://acortar.link/AsJMxk
https://vacunacionlibre.org/
http://dolcarevolucio.cat/
https://gass.cat


Què ens cal saber?

La vaccinació, segons la llei, és voluntària.

La llei d'Educació ens ofereix 3 opcions a l'hora de matricular els 
nostres fills i filles a les escoles bressol. Diu que cal presentar:

El carnet de vaccinació, o 

El carnet de salut, o 

El certificat mèdic oficial

Impedir qualsevol d'aquestes opcions és vulnerar la 
legalitat vigent.

Si, tal com manté la ciència oficial, els vaccins protegeixen les 
persones vaccinades, aquestes s'haurien de sentir protegides.

Negar l'accés a les escoles bressol als nostres infants suposa 
una vulneració dels següents drets fonamentals:

A la llibertat ideològica

A la igualtat i prohibició de la discriminació

A la dignitat

A la integritat física i moral

A la vida privada i familiar

La indústria farmacèutica ha colonitzat econòmicament les 
institucions mèdiques i científiques.

La por que sentim vers la nostra salut és conseqüència de la 
propaganda que aquesta indústria exerceix per satisfer els seus 
interessos, en connivència amb l'administració pública, sense 
atendre les evidències que els contradiuen.

Què demanem?

Que se'ns garanteixi:

La llibertat de vaccinació, tal com ens reconeix la llei.

La satisfacció dels drets fonamentals que esmentem al punt 4 de 

l'apartat anterior, reconeguts per llei.

Totes les opcions administratives que ens ofereix la llei d'Educació a 

l'hora de matricular les nostres filles i fills a les escoles bressol.

Les decisions que prenem, avalades per criteris mèdics.

La confidencialitat de les nostres dades mèdiques, protegida per llei. 

Que l'administració respecti la llibertat de vaccinació garantida 

per la llei

4

4


	Página 1
	Página 2

