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Hora Bruixa assenyala el Viaró pel &quot;silenci i complicitat&quot; per la investigació a un
exprofessor acusat d'abusos sexuals a menors
Hora Bruixa i Cassoles han difós a través de Twitter una acció
de protesta contra La Salle-Bonanova de Barcelona i el Viaró
de Sant Cugat, centres educatius als quals critiquen pel
"silenci i complicitat" pel cas de presumptes abusos sexuals a
un menor per part d'un professor que va treballar a l'escola
santcugatenca entre el 2003 i el 2006. Els col·lectius feministes
exigeixen a La Salle, on el professor acusat està apartat de
l'exercici a què el suspengui "independentment de la resolució
judicial".

Les dues agrupacions insten ambdós centres a "reparar els danys als alumnes i familiars (actuals i antics)", a
realitzar tallers i xerrades "que ampliïn l'actual educació sexual integral dels i les alumnes", així com "realitzar
formació amb perspectiva feminista" al professorat i crear "un protocol de prevenció de la violència
masclista". També demanen la "separació de l'església i l'educació".
[1/4]
?? Des de Cassoles i Sant Cugat assenyalem La Salle Bonanova i el Viaró ??
Victor Planas, antic i actual professor respectivament dels centres educatius ha estat acusat d&#39;abusos
sexuals a menors. Com a mínim, dos infants haurien estat agredits pel professor.
pic.twitter.com/x3j6jTB0MB&mdash; Hora Bruixa (@HoraBruixaStc) January 14, 2021
La investigació
Els Mossos d'Esquadra investiguen des de la tardor passada un cas de presumptes abusos sexuals a un menor
per part d'un professor que va treballar a l'escola Viaró entre el 2003 i el 2006. El cas investigat, però, va tenir
lloc a La Salle-Bonanova de Barcelona, on el presumpte acusat feia també d'entrenador de futbol. L'escola
santcugatenca va emetre un comunicat on es posaven a disposició dels Mossos i del departament d'Educació
per col·laborar en la investigació. Tot i això, remarcaven que aquest professor (V.M.P) va ser acomiadat el
2006 "sense que el col·legi tingués coneixement de cap fet denunciable".
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