
 

 

 

 
 

Benvolgudes famílies, 
 
El passat cap de setmana el Col·legi Claret va tenir coneixement d’algunes mencions a les xarxes 
socials d’un antic alumne del centre que imputava una actitud inadequada al claretià i antic 
professor, el pare Francesc Figueres. Concretament apuntava actituds vexatives vers als alumnes 
en sortides escolars de fa més de vint anys. L’equip directiu del Col·legi Claret no havia rebut mai 
fins ara cap informació sobre aquestes acusacions.  
 
Davant d’aquesta situació s’han pres les següents mesures. 
 

 Aquest passat cap de setmana, tant bon punt tenim coneixement d’aquests comentaris a les 
xarxes, la direcció del Col·legi Claret vam comunicar-ho al govern provincial dels claretians. 

 

 El provincial dels Missioners Claretians de Catalunya, el Pare Ricard Costa-Jussà, com a titular 
del Col·legi, va activar el protocol intern de la congregació que té vigent des de l’any 2005. El 
provincial va iniciar una consulta interna preliminar per valorar la possible veracitat dels fets i 
del seu abast. Per això, va demanar a la direcció de l’escola tota la informació al respecte.  

 

 Pel bé de la màxima prevenció en la protecció dels infants, i respectant en tot moment la 
presumpció d’innocència, el diumenge 10 de febrer el provincial dels Claretians va decidir, 
aplicant els protocols interns i com a mesura cautelar, apartar de tota activitat amb menors al 
pare Figueres i de tota presència en les instal·lacions amb activitats escolars amb alumnes. 
Actualment el pare Figueres no tenia cap responsabilitat educativa en el centre i ha estat 
retirat de les seves funcions dins de l’escola. 

 

 El dilluns 11 de febrer, conjuntament amb el provincial dels Claretians, el Col·legi va decidir 
portar tota la informació disponible sobre el cas a la Fiscalia. En aquest moment un advocat 
està preparant la documentació per fer-ho. El Col·legi i els Missioners Claretians es posen 
també a disposició de la Fiscalia per a facilitar qualsevol informació o acció que pugui 
contribuir a investigar i aclarir els fets. Tot i no existir denúncia, al mateix temps el col·legi ha 
informat a Inspecció d’Educació.  

 

 Havent informat prèviament a l’equip docent, PAS i a la Junta de l’AMPA us fem arribar 
aquesta circular a tots els pares i mares de l’escola. 

 
Reiterem un cop més que fa anys que el Col·legi Claret està compromès en la defensa i en la 
protecció dels infants. També hem apostat per una educació integral en tots els aspectes 
emocionals i afectius. Ja fa més de 30 anys que vam iniciar un projecte d’Educació per la salut i la 
sexualitat dins la formació integral de l’infant i de l’adolescent. Aquesta formació s’ha anat 
actualitzant i incorporant en les diverses competències educatives que es treballen en el centre. 
Des de 2016 també realitzem diversos tallers de la Fundació Vicki Bernadet en les diferents etapes 
educatives. 
 
Tot això, es complementa amb el nostre compromís d’investigar i prendre les mesures pertinents 
davant de qualsevol cas que en el passat hagi pogut afectar la nostra escola. En aquest casos, 
l´única manera de procedir és amb transparència i honestedat. 



 
Com sabeu, estem a la vostra disposició a través dels canals de comunicació que disposen els 
missioners claretians (prevenim@claretians.cat) o a través de qualsevol persona de l'equip directiu 
del Col·legi. 
 
Amb les mesures preses, volem mostrar el màxim compromís del Col·legi Claret per afrontar amb 
transparència i determinació qualsevol mínim indici que pugui afectar la integritat física i moral 
dels infants. Sabem que ens heu confiat acompanyar-vos en l’educació dels vostres fills i filles, el 
que més estimeu en aquest món. 
 
L’Equip Directiu. 
 
Barcelona, 12 de febrer de 2019 
 


