
                                   

Hble. Conseller Sr. Josep Argimon i Pallàs
Conseller de Salut
Departament de Salut
Generalitat de Catalunya
Travessera de les Corts, 131-159 (Pavelló Ave Maria)
08028 Barcelona

Ens adrecem a vostè des de l’associació de consum i en defensa dels drets humans i
les  llibertats  Units  per  la  veritat,  amb  CIF  G02773141,  representada  per  la  seva
presidenta Brigitte Bruchartz, i  des del Tercer Grup, un col·lectiu de més de 6.000
famílies i docents preocupats per les mesures covid a les escoles.

Volem exposar-li  que les  mesures  covid escolars estan tenint  greus repercussions
sobre  la  salut  física  i  psicològica,  el  desenvolupament  pedagògic  i  el  benestar
emocional  dels  nens  i  nenes,  adolescents  i  joves,  i  del  conjunt  de  la  comunitat
educativa.

Després de més d’un any de recollir informació sobre els efectes perjudicials de les
mascaretes i la resta de mesures implementades, com el gel hidroalcohòlic, la presa
de temperatura, els grups bombolla, la gestió dels patis i les classes d’educació física,
les PCR, les limitacions a les activitats extraescolars, i més recentment la vacunació a
menors d’entre 12 i 18 anys i la gestió de les quarentenes, estem convençuts i podem
avalar  mitjançant  estudis  científics  i  dades  oficials  que  aquestes  mesures  tenen
efectes perjudicials greus sobre els infants i adolescents i que no se n’està informant
correctament  a  la  població,  ni  a  les  famílies.  A  més,  s’està  incomplint  de  forma
reiterada i patent diverses normatives.

Amb data 1 de setembre de 2021 vam adreçar un escrit molt similar a aquest, a l’Hble.
Conseller  Sr.  Josep  González-Cambray,  entrat  per  registre  el  2  de  setembre,
sol·licitant-li una reunió urgent, en tot cas abans del 13 de setembre, data d’inici de les
classes. Malauradament, l’Hble. Conseller d’Educació no ha trobat encara el temps per
rebre’ns. Sí vam mantenir una breu reunió amb la Secretària General d’Educació, Sra.
Patrícia Gomà i Pons, que va proposar la trobada durant la concentració que vam fer
el  17  de  setembre  davant  la  seu  del  Departament  d’Educació,  reclamant  que  es
produís d’una vegada la reunió urgent que havíem sol·licitat. Ella ens va fer saber que
la  responsabilitat  dels  protocols  covid  escolars  recau  plenament  sobre  vostè  i  el
Departament de Salut, i és per tant a vostè a qui hem d’adreçar-nos.

Volem informar-lo que els protocols escolars, que no tenen caràcter normatiu, estan
infringint  diverses  normatives  d’àmbit  català,  estatal  i  internacional,  i  de  forma
inconcebible s’arriba a perseguir o assenyalar  les famílies que els qüestionen o no



                                   

volen  assumir-los  pel  fet  de  posar  en  risc  la  salut  dels  seus  fills  i  filles,  ignorant
totalment els drets dels infants. 

Des del col·lectiu del Tercer Grup, amb el suport d’Units per la Veritat, hem realitzat ja
diverses accions per posar de manifest la greu situació que s’està produint, entre les
quals la presentació de diversos escrits. Escrits que, fins a la data, no han obtingut cap
resposta des del vostre Departament de Salut i en el cas del Departament d’Educació
han consistit en evasives, adreçant-nos al vostre Departament.

Així, per exemple, s’ha presentat des de finals d’agost (en diferents dates d’entrada
per registre), un escrit signat per més de 900 persones, tant davant diverses unitats del
Departament d’Educació com adreçat a vostè com a Conseller del Departament de
Salut, demanant que la mascareta no sigui obligatòria a les escoles, ni per als alumnes
ni per als docents, en base a nombrosos estudis científics que demostren la perillositat
del seu ús i les greus repercussions negatives sobre la salut dels infants i adolescents.
Podeu  trobar  aquest  escrit  en  el  següent  enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1ghxeGu5775GHP1uaVJ-ixwseJfCQvjXf/view

També  s’ha  presentat  en  data  2  de  setembre  un  escrit  adreçat  al  Departament
d’Educació i el Departament de Salut, centrat en les permanents violacions del Codi de
Nuremberg, amb una relació de preguntes sobre la il·legalitat, inutilitat i perillositat de
les mesures covid que s’estan aplicant a les escoles.  

Així mateix, el 22 de setembre s’ha presentat davant del Departament d’Educació un
manifest signat per més de 13.000 persones reivindicant que la mascareta no sigui
obligatòria  a  les  escoles  (petició  que  segueix  activa  i  incrementant  el  nombre  de
signants). 

Davant d’aquesta greu situació i dels fets que s’estan produint en aquest curs 2021-
2022,  d’extrema  gravetat,  li  sol·licitem,  ben  cordialment,  una  reunió  amb  caràcter
urgent,  al  més aviat  possible,  per  exposar-li  el  nostre  posicionament  i  les  nostres
peticions: fora mascareta, prou restriccions a la socialització dels infants, no fer servir
les escoles com a centres mèdics,  evitar qualsevol  discriminació basada en dades
mèdiques, aturar les greus infraccions de la normativa i la vulneració dels drets més
elementals  sota  l’excusa  de  la  situació  sanitària,  informar  sobre  els  perills  de  la
vacunació experimental, no obligatorietat de cap mesura mèdica, en resum, posar la
pedagogia,  el  desenvolupament  i  la  salut  emocional  dels  nens/es  i  adolescents  al
centre del fet educatiu. 

Amb la confiança de ser escoltats/des i d’aportar-li  informació que aconsegueixi  un
canvi radical en els protocols escolars en relació al covid, li sol·licitem que concerti
una  reunió  amb  nosaltres  de  forma  urgent  al  més  aviat  possible  (adreces
electròniques de contacte: unitsperlaveritat@protonmail.com   ;   eltercergrup@gmail.com

mailto:unitsperlaveritat@protonmail.com
mailto:eltercergrup@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1ghxeGu5775GHP1uaVJ-ixwseJfCQvjXf/view


Atentament,

Brigitte Burchartz

Units per la Veritat i El Tercer Grup

Barcelona, 30 de setembre de 2021
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