
Continua el crim a les residències de gent gran: EMPRESONAMENT! 

Ancians de Residències, confinats des de 13 de juliol de 2021 per ordre de la 

Generalitat de Catalunya 

 

Els criminals que ens governen no s'han conformat amb: 

-Deixar-los abandonats i discriminar-los 

-Fumigar les residències 

-Estigmatitzar-los com a persones contagioses que podien posar en perill a la resta de la 

població, i al mateix temps aïllar-los per "protegir-los" ... dels seus néts! 

-Usar-los com cobais per tractar-los experimentalment amb fàrmacs quimioteràpics 

suposadament "antivirals", com el remdesivir, de prova contra el suposat virus 

-Aplicar-les respiradors de forma incorrecta i destructiva 

-Fer-los xantatge i limitar, una i altra vegada, la seva mobilitat amb confinaments 

 

Ara estan sent traïts, traïts fins a exterminar-los! 

 

Aquest és el meu testimoni del que he viscut amb una parella d'amics: ella, 86 anys; ell, 

93 anys: Luisa i Armando (noms ficticis, però història veritable). 

 

Luisa està lúcida i sana de cos; Armando té Alzheimer, però amb el cos sa. 

 

Abans de la "plandemia" realitzaven vida social: visitar amics, assistir a conferències a 

biblioteques i associacions, prendre classes de tai-txi, fer llargues passejades per la 

platja, per l'Eixample, i per diversos parcs i jardins de Barcelona. Activitats totes elles 

que ajuden física i mentalment a estar en forma i a enfortir el sistema immunitari. 

Diverses vegades vaig tenir el plaer d'acompanyar-los en els seus passejos, i altres 

vegades vam anar al cinema. 

 

Després, amb les mesures restrictives que el poder va limposar sense suport 

constitucional i sense cap base científica, els van confinar com a tota la població. 

Després van anar traient restriccions a la població en general, però amb les Residències 

sempre han estat més estrictes usant com a argument fal·laç el fet de "protegir-los". 

Sense poder fins i tot realitzar activitats excepcionals com assistir a funerals, fer 

gestions bancàries i administratives, anar al dentista ... O bé que els seus propis 

familiars poguessin visitar-los fins i tot amb “PCR negativa”. 

 

Aquest tancament ha estat produint un deteriorament progressiu en la salut física i 

mental de Luisa i Armando. 

 

Aviat van rebre un altre greu atac: el xantatge de la injecció genètica. Al principi, Luisa 

es va resistir a que els injectessin a ella i a Armando. Ella està informada dels efectes 

anomenats secundaris d'aquestes injeccions, i que en realitat són primaris i únics. Eren 

dels pocs que quedaven sense "vacunar-se", però van cedir al xantatge. Van ser 

pressionats dient-los que, si no, haurien de deixar la seva habitació i ser apartats a la 

zona dels no-vacunats. 

 

Recordo que Luisa em va telefonar i em va dir: "Per a mi la Llibertat és molt important; 

així doncs, finalment deixarem que ens injectin". 

 



Doncs tot i estar "vacunats amb les dues dosis", la Generalitat ha ordenat un altre 

tancament des el 13 de juliol de 2021, i avui, 23 d'agost, porten quaranta dies sense 

poder sortir al carrer. Només poden caminar de la seva habitació al jardí petit de què 

disposa la Residència. 

 

En base a quins criteris científics es prenen aquestes mesures? 

Llavors, de què serveix estar vacunat? 

De què serveixen tantes mesures de neteja amb substàncies tòxiques, de suposada 

protecció amb màscares, de contínues realitzacions de PCRs tant als residents com al 

personal sanitari del centre? 

 

Luisa i Armando estan confinats de nou. Han de portar tot el temps la mascareta posada, 

fins i tot a l'aire lliure. Han de mantenir la distància amb la resta dels residents amb els 

quals conviuen. Han de menjar aïllats, cadascun tancat a la seva habitació. Les visites 

han de deixar els paquets i regals a la recepció i marxar sense ni veure’ls. 

 

Lamentablement, ni tan sols l'Associació de familiars de la Residències ha alçat la veu; 

tots callats i obedients, aparentment conformes amb les mesures absurdes que segueixen 

prenent segons l'epidemiòleg de torn i els funcionaris del PROCICAT. 

 

Ahir vaig anar a visitar-los clandestinament, i vaig parlar amb Luisa i Armando a través 

de les reixes del jardí. En particular, els vaig tornar un llibre que m'havien prestat que 

tracta sobre el que l'oficialitat diu "bulos científics". Quina ironia, quan el “bulo 

científic” més gran és tota la versió oficial, i la pseudociència més perillosa és la que 

apliquen aquests criminals polítics i aquests mercenaris sanitaris, que prenen i executen 

mesures que van en contra de la Vida, de la Llibertat i de la Salut! 

 

Els que silencien aquest crim també són còmplices. En nom de la contenció, de la 

prevenció, de la prudència, es prenen decisions sense validesa científica, decisions que 

destrueixen a la població. Els mitjans de comunicació massiva llancen cada dia 

missatges de terrorisme sanitari, amb unes xifres que ni tan sols sabem si són veritables, 

i que en realitat són un comunicat de guerra per espantar i per empènyer a injectar. I 

aquests mitjans conviden a les seves tertúlies als mateixos de sempre, aquells "experts" 

oficials que reben sucoses subvencions per les seves pseudoinvestigacions, mentre 

censuren als molt nombrosos científics i metges crítics. I a sobre, presumeixen de 

"llibertat d'expressió", d’"avenços científics com mai abans", i de "solidaritat"! 

Hipòcrites vividors d'un sistema cruel! 

 

Me'n vaig, trist i indignada. I entenc que no hi ha altre camí que la desobediència civil, 

la insubmissió, fins a trencar la censura i acabar amb aquesta societat anestesiadora, que 

només vol obediència cega a les versions oficials. 

 

Mentre Luisa i Armando, ¡clamen per Vida, Llibertat i Justícia! 

 

Barcelona, 23 d’agost de 2021 

 


