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Una experta de UIC Barcelona adverteix que el passaport de vacunació pot 

comportar situacions discriminatòries 

La doctora en Filosofia i professora de la Facultat d’Humanitats de UIC Barcelona 

Magdalena Bosch assegura que, a més a més, “si no hi ha garanties sobre el 

contagi” de las personas vacunades “és un procés molt polèmic” 

Barcelona, 17 de març de 2021.- La doctora en Filosofia i professora de la Facultat 

d'Humanitats de UIC Barcelona Magdalena Bosch ha advertit avui que el passaport de 

vacunació que prepara la Unió Europea “podria generar situacions discriminatòries” en 

altres àmbits que no tenen res a veure amb la possibilitat de desplaçar-se per la UE 

sense sotmetre's a restriccions, com la contractació en una empresa o acudir al gimnàs 

o al teatre. 

A partir del fet que la Comissió Europea tingui previst aprovar avui el projecte de 

reglament d'aquest certificat, Bosch ha explicat que si, a més a més, “els immunòlegs 

no veuen garanties sobre el contagi” dels vacunats en altres persones, “el procés és 

polèmic”. “Sembla que no està del tot clar que les persones que s'han vacunat no 

puguin ser portadors del virus i, per tant, vehicles de contagi. Crec que aquest punt 

caldria estudiar-lo seriosament i informar amb tota claredat”, ha afegit. 

La doctora en Filosofia creu el passaport de vacunació deixaria de ser discriminatori si 

l'accés a la vacuna fos universal, ja que “seria l'única manera que hi hagués una igualtat 

completa d'oportunitats en els diferents àmbits que puguin veure's afectats, des de 

viatges a contractació o activitats d'oci”. 
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Sobre UIC Barcelona 
 
 
La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) va néixer l’any 1997 amb l’objectiu 
d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca com a servei a la societat. 
Lligada al món empresarial i amb un marcat caràcter internacional, imparteix setze graus, vuit 
dobles graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de programes 
de postgrau als seus dos campus, situats a Barcelona i Sant Cugat del Vallès. 

 


