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Comunicat adreçat a la Comunitat Educativa  

del Col·legi La Salle Premià de Mar 

 

Des de la Direcció de La Salle Premià de Mar volem fer-vos arribar la següent informació amb 
relació als darrers casos d’abusos sexuals denunciats a l’opinió pública: 
 

 

1. Des de La Salle volem reiterar de manera clara i expressa la nostra petició de perdó a 
les víctimes i a les seves famílies pel dolor patit. 

2. La Salle ha decidit presentar una nova denúncia davant de la Fiscalia de l’Audiència 
provincial de Barcelona i personar-se en el Jutjat de Mataró que instrueix diligències. 

3. Així mateix, ha decidit ampliar de manera immediata el procediment intern 
d’investigació que s’havia posat en marxa arran de la primera denúncia formulada. 

4. La Institució reitera que es posa a disposició dels ex alumnes denunciants, amb 
independència que els fets hagin pogut prescriure legalment. 

5. L’objectiu és el d’aclarir la veritat, complint d’aquesta manera amb el doble compromís 
legal i moral amb les víctimes, en línia amb el que ha impulsat el Papa Francesc. 

6. La Salle compta avui amb un protocol de ‘Tolerància 0’ i un ‘Codi Ètic’ per tal de crear 
un entorn segur, vetllant en tot moment per la protecció dels i les alumnes. 

7. En els darrers anys La Salle com a Institució ha fet trasllat de diferents denúncies 
admeses a tràmit per l’Audiència Nacional i s’ha personat també com a acusació 
popular, tal com farà ara. 

8. Reiterem doncs el nostre absolut rebuig envers els fets i volem mostrar també el nostre 
total suport a les persones afectades. 

9. L’actual Equip de La Salle Premià expressa la seva indignació davant dels fets, vol seguir 
apostant per la transparència en allò que sigui del seu abast i alhora continuar enfortint 
el seu projecte educatiu. 

10. De la mateixa manera l’actual Equip de La Salle Premià vol manifestar que disposa de 
tots els mecanismes necessaris per tal que l’escola sigui un entorn segur per a tota la 
Comunitat Educativa. I aquest és el nostre compromís. 
  

Volem transmetre-us el nostre agraïment per la vostra col·laboració en l’esclariment dels fets i 
que continuarem treballant dia a dia per al nostre alumnat, famílies, equip docent, educadors/es 
i PAS. 
 

 

Direcció Col·legi La Salle Premià de Mar 

10 de febrer de 2022  

 


