MANIFEST DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA
DE L’INSTITUT GUILLEM CATÀ
CONTRA LA VIOLÈNCIA

Avui, ni al nostre institut ni a cap aula escolar, podem fer classes com si res d’especial
hagués passat aquest cap de setmana. Tots sabem que ahir va ser un dia de
Referèndum, on totes les opcions de participació eren vàlides, a partir de la consciència
de cada persona. Perquè en democràcia totes les opcions poden i han de ser possibles.
Però, nois i noies, hi ha actituds que traspassen els mínims dels Drets Humans. Molts
haureu vist a la televisió o xarxes socials, imatges i vídeos d’accions violentes que ens
han impactat i ens han deixat amb el cor encongit. Persones ferides, cops i empentes a
gent a qui s’ha maltractat. Totes aquestes persones que han rebut violència es
comportaven amb respecte, amb l’única il·lusió de voler manifestar la seva opinió a
través d’un vot. En canvi, tots hem vist a les imatges maltractaments, humiliacions i
com tractaven d’escampar la por.
Des del nostre institut, denunciem i rebutgem públicament les agressions d’ahir
diumenge 1 d’octubre. Estem convençuts que les persones, totes les persones, tenim el
dret a decidir, i que cap dret es pot trepitjar ni menystenir. I encara menys, de manera
forçada i violenta.
Estiguem serens i pensem que al llarg del temps han estat moltes les persones que han
treballat per la pau i la no violència, per la llibertat de les persones i dels pobles.
Recordem només un pensador, Gandhi, que ens deia:
La violència és la por dels ideals dels altres.
No tenim por. Us proposem, doncs, de fer ara un minut de silenci pensant en tot allò
que vam veure ahir i no volem veure mai més. Moltes gràcies.
Dilluns, 2 d’octubre de 2017

Després caldria recordar que demà hi ha una aturada nacional, i que pel seguiment de la majoria de
professors, a l’Institut Guillem Catà tampoc no hi haurà classes.

