
Manifest dels alumnes de l’Escola Freta de Calella a favor del respecte pels drets 

fonamentals de la ciutadania. 

Des de l’Escola Freta de Calella no ens podem quedar parats i muts davant la violència brutal que es va 

exercir ahir contra les persones, siguin de la ideologia que siguin, i volem condemnar qualsevol acte que 

atempti contra la dignitat i la llibertat humana. 

El que ens caracteritza com éssers racionals és la diversitat, la qual cosa inclou la varietat de pensaments 

i el dret a la lliure expressió. 

La pau no hi entén de races, ni d’ideologies ni de gèneres. La pau representa la convivència entre tota la 

humanitat de manera harmònica. I el respecte cap els altres és el fonament d’aquesta pau que ens 

manté a tots units. 

La pau és un dret i un deure universal que ens representa a tots i ens manté junts com a unitat estable. 

Cadascú és lliure de pensar i actuar de la manera que li plagui, però cal respectar sempre els altres 

posant per davant de tot el bé comú. 

Deixant de banda qualsevol tipus d’ideologia, cal recordar sempre que en el fons tots naixem persones, 

amb els mateixos drets, i tot i que amb el pas dels anys ens posicionem a favor o en contra d’un 

pensament o un altre, estem segurs que tots busquem apropar-nos al bé comú i per tant a la pau. 

Si de veritat som aquests éssers racionals dels que tant parlem , ho hem de demostrar. La violència 

contra els drets fonamentals no té lloc en la societat que tots desitgem. 

Mai la repressió i l’ús de la violència pot ser una eina per fer callar a la gent, tinguin la ideologia que 

tinguin. 

Hem de ser capaços de comunicar-nos de manera tranquil.la, escoltant-nos uns als altres i sempre estar 

situats al bàndol de la pau. 

L’ús injustificat de la violència atempta contra la integritat, la dignitat i els drets fonamentals de les 

persones. 

Reclamem, per tant se’ns respecti, com a qualsevol altre, els drets humans sense els quals no és possible 

cap convivència cívica en pau. 

 

 

 


