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comunicat
De: Direcció

A: Famílies del Col·legi

14 d’abril de 2011

Benvolgudes famílies:
Arran de les informacions aparegudes en un programa televisiu sobre uns fets ocorreguts al
nostre Col·legi als anys 70, us adjuntem el comunicat que va fer ahir la Província Marista de
l’Hermitage (de la qual forma part el nostre Col·legi).
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos. Atentament:
Rogelio González
Director

Barcelona, 13 d’abril de 2011

En referència a la informació apareguda en un mitjà de comunicació, volem fer les següents
manifestacions:
1. La nostra institució condemna tot el mal i lamenta tot el dolor que s’hagi pogut causar als
infants que apareixen com a víctimes en aquest programa i vol mostrar-los la seva solidaritat
incondicional.
2. El germà Lucio ha estat apartat immediatament de les seves anteriors ocupacions un cop la
Institució va conèixer els fets, encara que aquests van tenir lloc fa més de trenta anys.
3. Des de la seva fundació, l’Institut dels Germans Maristes té com finalitat irrenunciable la
formació dels infants amb ple respecte de la seva integritat física i moral. Seguint un protocol
establert per l’Institut a nivell internacional, la nostra Província ha nomenat un “Delegat
provincial per a la Protecció de la Infància”, amb la finalitat de vetllar per tal que l’ideari dels
Germans Maristes sigui seguit i respectat escrupolosament.
Amb aquestes manifestacions volem subratllar i garantir el compromís de l’Institut dels Germans
Maristes amb el desenvolupament personal de milers d’infants i joves que diàriament es formen en
els seus centres educatius escolars i socials.
Institut dels Germans Maristes, Província de l’Hermitage

