Benvolgudes famílies
A principis de la setmana passada us vam informar de la situació i accions preses per l’escola en relació als
testimonis apareguts en diversos canals sobre el pare Francesc Figueras, que com sabeu ha estat apartat de
totes les seves funcions a l’escola i de qualsevol activitat amb menors (vegeu circular del dia 12 de febrer).
Primerament, volem agrair les moltes mostres de suport rebudes per la consternació que aquestes
informacions han produït en el sí de la comunitat educativa i, especialment, pel reconeixement de la
rapidesa, contundència i transparència de les accions empreses pel Col·legi i la Congregació dels Claretians.
En segon lloc, reafirmem el nostre compromís de rebuig i tolerància zero amb qualsevol actuació que
violenti la intimitat i la llibertat de qualsevol persona i, especialment, dels menors d’edat. Per això insistim
en demanar que tothom que tingui qualsevol cosa a dir sobre situacions d’aquest tipus ho comuniqui a
l’adreça posada a la vostra disposició (prevenim@claretians.cat). Com sabeu, el Col·legi va posar les
primeres informacions aparegudes a les xarxes socials en coneixement de la Fiscalia. Tot i que fins avui la
Fiscalia no s’ha posat en contacte amb nosaltres, els mitjans de comunicació han informat que ha iniciat les
diligències pertinents. El compromís dels Claretians i del Col·legi Claret és mantenir aquest canal de
comunicació obert i aportar a la Fiscalia qualsevol nova informació que se’ns faci arribar o qualsevol altre
indici (vegeu el comunicat dels Missioners Claretians de Catalunya de 16 de febrer). Considerem que aquest
és el camí correcte i el més eficient per fer net.
En tercer lloc, però no menys important, volem compartir com hem tractat aquestes informacions amb
l’alumnat més gran de l’escola. Amb l’alumnat de secundària (ESO i Batxillerat), l’equip docent ha exposat
el tema obertament, comentant o llegint la circular del dia 12 de febrer i atenent a les preguntes o dubtes
que poguessin expressar. Amb l’alumnat de 5è i 6è de Primària també s’ha tractat en la mesura que tutores
i tutors han observat la reacció dels propis grups-classe. En tot cas el missatge sempre ha derivat vers una
actitud proactiva d’apoderament de l’alumnat. En consonància amb els tallers de la Fundació Vicky
Bernadet que venim fent els últims anys, hem insistit en dos missatges molt clars; a l’escola, als equips
esportius, al carrer, o en altres entorns propers:
 “NO és NO”: afirmació assertiva i contundent de rebuig a qualsevol intent de forçar la pròpia
voluntat.
 Com adults, hem de facilitar que els infants i joves disposin de persones a les que puguin comunicar,
amb confiança, allò que els calgui.
Creiem, sincerament, que és el millor que vosaltres, com a famílies, i nosaltres, com a escola, podem i hem
de transmetre als nostres alumnes, els vostres fills. I aquest també és el nostre compromís.
El moment és dolorós pensant sobretot en les persones que s’han sentit incomodades, ofeses o violentades
per les actuacions que ens han arribat o que s’han exposat públicament. També pel fet que s’hagin produït
en la nostra escola. I per això volem demanar perdó, no tant en nom de les persones acusades, sinó com a
responsables actuals d’una institució que s’avergonyeix que persones del nostre entorn passat puguin
haver provocat patiment a menors que haurien d’haver protegit. Per això les animem a que ens ho
comuniquin directament o ho posin en coneixement de la justícia.
Finalment, reiterant el compromís de tolerància zero i total transparència, afirmem la voluntat de seguir
endavant en la nostra tasca educativa. Cal fer front a les dificultats i aprofitar-les també, com a finestra
d’oportunitat, per continuar millorant i esforçar-nos encara més per oferir un projecte educatiu innovador i
engrescador, alhora que responsable amb la sempre complexa però apassionant tasca d’educar els infants i
joves.
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