COMUNICAT DEL COL·LEGI BELL-LLOC
EN RELACIÓ A MN. TOMÀS PONS
Avui, dijous 31 de gener, el Bisbat de Girona ha fet públic un comunicat sobre les
notícies aparegudes durant els darrers dies als mitjans de comunicació en relació a la
notícia

publicada

el

diumenge

passat

al

Diari

ARA

(
https://www.ara.cat/societat/abusos-del-mossen-Vilobi_0_2169383085.html
), que
recull els testimonis de diversos nois de Vilobí d’Onyar sobre els suposats abusos que
varen patir per part de Mn. Tomàs Pons, rector d’aquest poble, durant els anys 70 i
80. Podeu consultar el comunicat en aquest enllaç:
http://www.bisbatgirona.cat/actualitat.php?idm=1&subpagina=2&c_noticia=2184
Els casos narrats a la notícia, que de confirmar-se serien molt greus, seran investigats
per una Comissió creada a l’efecte pel Bisbat de Girona, per tal d’esclarir els fets.
L’autor de la notícia es va posar en contacte amb el col·legi perquè aquest mossèn
havia participat en l’atenció sacerdotal del centre. Des del primer moment, Bell-lloc
va col·laborar amb el periodista, tal com ha quedat constatat, aportant la informació
que va sol·licitar i facilitant-li la comunicació amb les persones que poguessin
contribuir a la seva investigació.
Per al vostre coneixement, les dades de què disposem al respecte des del col·legi són
les següents:
1. Mn. Tomàs Pons va col·laborar amb Bell-lloc des del curs 67/68 al
95/96, assistint al col·legi per oferir atenció sacerdotal: celebrar Missa,
confessar i fer homilies. Sabem del cert que durant els primers 5 cursos
va treballar al col·legi 12 hores a la setmana, i que els últims 8 anys venia
normalment un matí a la setmana. Testimonis recents amb els quals la
direcció del col·legi ha tingut contacte després de la publicació de la

notícia ens han comentat que durant els primers anys de la seva estada,
Mn. Tomàs Pons havia impartit alguna classe de religió, i també que
havia dedicat part del seu temps a atendre la direcció espiritual d’alguns
alumnes individualment. En qualsevol cas, el col·legi no disposa de cap
registre històric que detalli totes les tasques que va realitzar a Bell-lloc
durant els anys en els quals va col·laborar.
2. Arran de la investigació periodística, el col·legi ha parlat amb totes les
persones que ocuparen càrrecs directius durant l’estada de Mn. Tomàs
Pons a Bell-lloc, i cap d’elles té constància d’haver rebut cap denúncia de
caràcter sexual sobre les actuacions del sacerdot.
3. La direcció del col·legi ha pogut rescatar de l’oblit una entrevista de l’any
1999, entre una família de Vilobí i un tutor personal, en la qual els pares
van comentar que els seus fills no havien fet la Primera Comunió al
poble per una “enganxada” amb Mn. Tomàs. Un anys abans, l’aleshores
director del col·legi recorda haver atès uns pares que li van manifestar
estranyesa per uns comentaris del sacerdot durant una excursió amb els
seus fills. De cap d’aquestes dues entrevistes no es podia deduir que el
sacerdot hagués mantingut conductes inapropiades amb menors.
4. Al llarg d’aquests dies, alguns antics alumnes s’han posat en contacte
amb el col·legi per explicar que varen patir tocaments durant les
activitats que el sacerdot organitzava a la rectoria de Vilobí. Un dels
testimonis que s’ha posat en contacte amb la direcció afirma que a
Bell-lloc, un dia, fa més de trenta anys, es va sentir “acorralat” pel
sacerdot, i va aconseguir escapolir-se’n.

Com a institució, mantindrem la mateixa transparència i esperit de col·laboració que
hem practicat en tot moment. Posem a disposició el telèfon del col·legi (972 23 21
11) per atendre qualsevol testimoni, suggeriment o queixa sobre fets com els
que s’expliquen en aquest comunicat
.
El col·legi lamenta i condemna qualsevol forma d’abús a un menor, i està al costat de
totes les persones afectades, amb la plena disposició d’escoltar-les i acompanyar-les.
Alhora, la direcció assumeix la plena responsabilitat dels abusos que s’haguessin
pogut produir en el col·legi.
Conscients de la importància de les tasques de prevenció i protecció del menor,
Bell-lloc disposa des de fa anys de protocols eficaços que prevenen qualsevol actuació
que pogués malmetre el benestar i la integritat dels seus alumnes. Han estat elaborats
segons els paràmetres marcats per la legislació vigent i les autoritats educatives, i
compten amb el coneixement i l’adhesió de tot el personal del col·legi. Són aquests
protocols els que en aquests moments ens estan orientant.
Es poden consultar en aquest enllaç:
http://www.bell-lloc.org/ca/sobre-bell-lloc/protocols-i-normatives
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