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EL PUNT AVUI
DIMECRES, 10 DE JUNY DEL 2015

SALUT

Responsables de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya. Des de l’esquerra, Pedro de Haro, Werner Estellé i Robert Continente, al parc Nou d’Olot ■ J.C.

Confusió sobre el carnet de
vacunes per anar de colònies
a Les deu cases de colònies agrupades en associació reben moltes consultes de pares i organitzadors
d’activitats d’estiu sobre la proposta del conseller Ruiz a Demanen un protocol clar a Salut
Jordi Casas
OLOT

Confusos i preocupats. Així es manifesten els organitzadors d’activitats de
lleure estiuenc de la Garrotxa i els pares dels infants i joves que hi han de
participar per la recomanació del conseller de Salut, Boi Ruiz, als organitzadors de casals i colònies
d’estiu de la Garrotxa perquè demanin el carnet de
vacunacions a tots els
nens que s’hi inscriguin i
evitar, d’aquesta manera,

l’assistència d’infants no
vacunats de diftèria. Els
responsables de les diferents associacions de cases de colònies i albergs estan rebent moltes consultes en aquest sentit.
Per tot això, han reclamat a Sanitat un protocol
que especifiqui què han de
fer si es troben amb algun
participant que no té el
carnet de vacunació o no el
té complet. Un portaveu
de l’Associació de Cases de
Colònies i Albergs de Catalunya, Robert Continente,
que també és el president

de l’Agrupació de Cases de
Colònies de la Garrotxa,
ha sentenciat que és l’Agència de Salut Pública de
Catalunya qui ha de determinar què es fa en aquests
casos. Si es manté el nivell
de recomanació i no de
protocol, des de les cases
de colònies no poden prohibir a ningú participar
en les activitats que s’hi
duen a terme. “No volem
incórrer en una discriminació”, ha dit. I hi ha afegit: “No ens serveix una
recomanació.”
Per la seva banda, la

responsable de la Fundació Esplai del Bisbat de Girona, l’entitat que gestiona les cases de colònies de
l’església gironina, Maria
Solés, ha indicat que ningú de cap organisme de la
Generalitat implicat en el
tema no els ha dit que hagin de demanar el carnet
de vacunacions als usuaris, ni que s’eviti la participació de nens no vacunats.
De fet, el mateix Boi
Ruiz ja va reconèixer
abans-d’ahir que no hi ha
cap normativa que prohibeixi l’admissió en un ca-

sal o en una casa de colònies o alberg. Va raonar,
no obstant això, que seria
una mesura de seguretat
per als infants no vacunats, ja que el curs escolar
està a les acaballes i una
gran majoria assisteixen a
activitats d’estiu. En
aquesta línia també es va
pronunciar l’alcalde en
funcions d’Olot, Josep Maria Corominas, que va dir
que no descarten prendre
aquesta mesura, però va
puntualitzar que era només una possibilitat en estudi. Amb tot, va exposar

que seguiran les directrius
del comitè de crisi creat
per l’Agència de Salut Pública. “La vacunació no és
obligatòria i no volem estigmatitzar els nens no vacunats, però sí que volem
apel·lar a la responsabilitat dels pares perquè vacunin els fills”, va afegir-hi.
D’altra banda, la responsable de la Fundació
Esplai del Bisbat de Girona ha afirmat que deixen a
parer dels responsables
dels grups usuaris d’aquestes cases que decideixin què han de fer si es troben en el cas de nens no vacunats. Això, quant a les
escoles. Quant a les colònies d’esplai, ha dit que
ara estudiaran què han de
fer. De fet, Robert Continente s’ha pronunciat en
la mateixa línia i ha remarcat que cada empresa
usuària de les cases de
l’associació ha de decidir
què fa en aquests casos, ja
que ells només hi posen
les instal·lacions. ■

MÉS INFORMACIÓ
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Carnet de vacunes
per tenir
informació

Una reunió amb
Salut i Joventut,
aviat

Reprendre les
campanyes de
conscienciació

Altres entitats
de lleure i oci
formatiu

El conseller Homs
aposta per la
prevenció

La petició del carnet de vacunes per a colònies o casals és
una norma no escrita que segueixen la majoria de les entitats públiques i privades que
n’organitzen. Però només és
a tall informatiu.

Els de l’Agrupació de Cases
de Colònies de la Garrotxa
han demanat una reunió amb
els de Joventut i Sanitat de la
Generalitat per debatre amb
esperit col·laborador tota
aquesta problemàtica.

Boi Ruiz va apostar ahir per
reprendre les campanyes de
conscienciació per a la vacunació, incidint en les conseqüències de renunciar-hi. No
descarta l’obligatorietat després d’un ampli debat.

La Fundació Catalana de l’Esplai i la Pere Tarrés han manifestat que se cenyiran a la
normativa actual, si Salut no
canvia la normativa. Totes
dues fa temps que demanen
el carnet per informació.

El conseller de la Presiència,
Francesc Homs, es va manifestar ahir favorable a reforçar els mecanismes preventius de la Generalitat en el
camp de la vacunació. Va recordar que no és obligatòria.

Ruiz, en una compareixença
recent ■ EL PUNT AVUI

