DEFENSA DE LA PARAULA
L’Institut Ronda és una comunitat diversa i plural, on conviuen persones
amb diferents idees, pensaments, creences... i volem que ho puguin fer en
llibertat i sentint-se respectades i escoltades. Perquè la diversitat ens dóna
la possibilitat d’entendre’ns i de veure el món en tota la seva complexitat.
Com a persones educadores volem que el nostre alumnat tingui esperit
crític i pugui construir el seu propi pensament. Per això han de poder
escoltar veus diverses, que defensin el seu pensament des dels arguments
i la paraula. I cal que aprenguin a escoltar respectant la discrepància i la
diferència. Tota idea pot ser defensada des del respecte.
Volem que el nostre centre sigui un lloc on compartir i on la llibertat no
estigui renyida amb la diferència. Que tothom pugui sentir i expressar, si
vol, el seu pensament mentre ho faci amb respecte. Mai hem pensat ni
pensarem que la violència pugui ser un camí per defensar les idees o per
aclarir les desavinences. I volem seguir així.
Davant els fets violents que hem hagut de patir com a comunitat aquest
cap de setmana, no podem restar indiferents i volem expressar la nostra
ferma condemna. Per això ens volem refermar en el nostre compromís.
VOLEM QUE LA PARAULA SIGUI LA NOSTRA FORÇA, QUE LA VIOLÈNCIA
NO SIGUI MAI UN ARGUMENT.
Perquè volem que tot el professorat, tot el PAS, totes les famílies, totes les
persones que treballen al nostre centre i totes aquelles que s’hi senten
vinculades d’una manera o altra puguin seguir tenint un espai de llibertat i
on sigui possible la convivència, on ningú pugui sentir por de ser i pensar
malgrat la diferència. Això ens fa rics com a comunitat.
I volem que això traspassi les nostres portes. QUE LA VIOLÈNCIA MAI NO
SIGUI UTILITZADA PER RESOLDRE LA DISCREPÀNCIA.
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