
 

 

Nota de premsa 

L'ESCOLA CONCERTADA RESPON ALS ATEMPTATS 

TERRORISTES SENSE POR, EN PAU, AMB LA PAU I PER LA PAU 

Davant els recents atemptats a Barcelona i Cambrils, les organitzacions 
representatives de les escoles concertades de Catalunya volem afegir-nos a 
les mostres de suport a les víctimes i familiars que les escoles han anat 

publicant a través de les xarxes, així com a les crides a viure en pau i sense 
por. 

La consternació per la violència que no respecta la vida dels altres ha donat 

pas, com no pot ser d'altra manera, a la certesa renovada que només des del 
coratge defensant els valors més fonamentals, el respecte a tothom i la 
solidaritat amb els que pateixen podrem construir la societat que volem, 

pacífica i lliure. 

Les nostres escoles seguiran caracteritzant-se per ser espais d'acollida i 
integració, on els alumnes s'eduquen joiosament en el respecte i la 

convivència. Aquesta és la nostra proposta educativa i la nostra resposta a la 
violència. 

Animem a les famílies a viure conjuntament els terribles fets d'aquests dies, 

a explicar què ha passat als infants amb senzillesa i sense defugir el dolor, a 
comentar amb els més grans el que ha succeït, escoltant els seus dubtes i 
donant-los respostes serenes i esperançades. I a tots, petits i grans, fer-los 

veure que en els moments de gran dificultat les persones donen mostres de 
bondat, ajudant espontàniament els altres, i que no podem deixar que la por 

ens paralitzi. 

Expressem el nostre suport més afectuós a les famílies de les víctimes. 
Compartim el dolor dels que han perdut un ésser estimat i ens afegim al desig 

d'una ràpida i completa recuperació de totes les persones ferides. També 
volem fer palès l'agraïment als cossos de seguretat, els serveis d'emergències 
i el personal sanitari.  

A aquells que volen imposar el terror, que estiguin certs que en les nostres 

escoles seguirem educant sense por, en pau, amb la pau i per la pau. 

Barcelona, 18 d'agost de 2017  
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