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Dimarts 21 de febrer. Sala Auditori del Parlament de Catalunya. Barcelona  
 

Informe de Lluís Jou, president de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de 

Catalunya 

 
 
 

El fet religiós en la Catalunya del futur: una base per a la futura 
constitució catalana ajustada als tractats internacionals i homologable a 
les constitucions europees. 

 
 

 
 
I.- Motivació 
 
Agraeixo a les persones que han promogut el document El fet religiós en la Catalunya del futur la 
invitació a participar en l’acte de presentar-lo al Parlament de Catalunya. 
 
Els redactors, amb el suport de representants de diverses confessions religioses presents a Catalunya, es 
proposen que el document es tingui en consideració en els treballs d’elaboració del text de la 
constitució d’un possible Estat català. M’han demanat que emmarqui, molt breument i des de l’òptica 
d’un jurista, la  qüestió complexa que tracta, és a dir, el respecte que la Llei ha de tenir cap al fet religiós. 
 
Em fa goig de fer-ho. Treballar perquè la constitució d’una futura Catalunya independent tracti amb 
respecte el fet religiós i reconegui adequadament la llibertat religiosa contribueix a consolidar i 
eixamplar la majoria social que aspirem que doni suport al procés cap a un nou estat.  
 
Per elaborar d’una manera sistemàtica aquesta presentació, caldria començar per aclarir què és “la llei” i 
què és “el fet religiós”. El format de l’acte no és l’adequat per fer-ho, però m’interessa de remarcar que 
partim de la base de conceptes compartits i àmpliament acceptats perquè, com passa sempre, les lleis 
no creen una realitat, sinó que tenen com a fonament la realitat que volen emmarcar, conformar, 
conservar o modificar.  
 
Entenem per Llei, aquí, la futura constitució de Catalunya. I entenem per fet religiós el conjunt de 
creences i pràctiques que vinculen una persona o un grup amb allò  que es reconeix com a sagrat i que 
generalment s’identifica amb un o diversos déus i hi equiparem, a tots  els efectes, les persones atees i 
sense creences.  
 
 
 
II.- El marc jurídic internacional 
 
Per emmarcar jurídicament la problemàtica a que fa referència el document que ara es presenta ho hem 
de fer, ben entrats en el segle XXI, sobre tres bases: 
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a) els tractats internacionals d’abast universal  
b) les normes del Consell d’Europa i la Unió Europea, 
c) les constitucions d’estats més propers, 

 
Són els fonaments que els legisladors constituents d’un futur estat hauran de prendre en consideració 
de conformitat amb el model de societat democràtica, avançada, integradora i social que caracteritza la 
societat catalana d’avui, tan semblant a la que generalment configura l’Europa Occidental.  
 

a).- La declaració universal i els pactes internacionals de 1966 

Pel que fa als grans tractats internacionals, cal recórrer en primer lloc, a la Declaració Universal dels 
Drets Humans de 1948,1 als Pactes internacionals de Drets civils i polítics i dels Drets econòmics, socials i 
culturals2 de 1966, i, encara, la Convenció sobre els drets de l’infant de 19893. 

La Declaració Universal, a l’article 18, proclama que: 
 

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la 
llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en 
públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la 
pràctica, el culte i l'observança. 

 
El Pacte internacional de Drets civils i polítics, també a l’article 18, aprofundeix en la Declaració i 
estableix, a més  que: 
 

Ningú no pot ser objecte de mesures coercitives que puguin menyscabar la llibertat de tenir o 
d'adoptar la religió o les creences de la seva tria.  

La llibertat de manifestar la pròpia religió o les pròpies creences, només pot ser subjecta a les 
limitacions prescrites per la llei que siguin necessàries per protegir la seguretat, l'ordre, la salut 
o la moral públics, o els drets i les llibertats fonamentals dels altres.  

Els Estats part en aquest Pacte, es comprometen a respectar la llibertat dels pares o, quan 
s'escaigui, la dels tutors legals, per garantir que els fills rebin l'educació religiosa o moral 
d'acord amb les pròpies conviccions.  

 
El Pacte internacional dels Drets econòmics i socials, a l’article 13,  desenvolupa el darrer incís de 
l’article precedent, que fa referència a l’ensenyament, tot establint, pel que ens interessa aquí, que: 

Els Estats part ... reconeixen el dret de tothom a l'educació. Acorden que l'educació s'ha 
d'orientar vers el ple desenvolupament de la personalitat humana i del sentit de la seva dignitat, 
i ha d'enfortir el respecte als drets humans i les llibertats fonamentals. També acorden que 
l'educació ha de capacitar tothom per participar efectivament en una societat lliure, promoure 
la comprensió, la tolerància i la germanor entre totes les nacions, entre tots els grups racials, 
ètnics o religiosos, i també les activitats de les Nacions Unides en el manteniment de la pau. ... 

Els Estats part ... es comprometen a respectar la llibertat del pare i la mare, i, si escau, la dels 
tutors legals, d'escollir per als seus infants escoles diferents de les establertes per les autoritats 

                                                        
1
 Resolució 217 A (III) adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 

1948 
2 adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la Resolució 2200A (XXI), de 16 de desembre de 
1966. Van entrar en vigor el 23 de març de 1976. 
3 Resolució 44/25, adoptada el 20 de novembre de 1989 i entrada en vigor el 2 de setembre de 1990. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_Internacional_dels_Drets_Econ%C3%B2mics,_Socials_i_Culturals
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pacte_Internacional_dels_Drets_Econ%C3%B2mics,_Socials_i_Culturals
https://ca.wikipedia.org/wiki/Assemblea_General_de_les_Nacions_Unides
https://ca.wikipedia.org/wiki/16_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1966
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públiques, mentre s'adeqüin a les normes mínimes que l'Estat prescriu o aprovi en matèria 
d'ensenyament i a assegurar que els seus infants rebin l'educació moral o religiosa de 
conformitat amb les pròpies conviccions.  

 

Finalment, la Convenció sobre els drets de l’infant, a l’article 14, diu  

Els Estats part respectaran el dret de l’infant a la llibertat de pensament, de consciència i de 
religió. 

 
Els Estats part respectaran els drets i deures dels pares i, si és el cas, dels representants legals, 
de guiar l’infant en l’exercici del seu dret de manera conforme a l’evolució de les seves facultats. 

 
La llibertat de professar la religió pròpia o les pròpies creences estarà subjecta únicament a les 
limitacions prescrites per la llei que siguin necessàries per protegir la seguretat, l’ordre, la moral 
o la salut públics o els drets i llibertats fonamentals de les altres persones. 

 
 
b).- El Conveni Europeu dels Drets Humans  i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. 
 
En el marc dels Estats europeus és d’aplicació el Conveni Europeu dels Drets Humans, adoptat pel 
Consell d’Europa el 1950 i ratificat per Espanya trenta anys després, el 26 de setembre de 19794.  És un 
tractat entre estats que té per objecte protegir les llibertats i els drets fonamentals i estableix, a més, un 
Tribunal Internacional al qual poden acudir les persones interessades en fer-los valer. 
 
L’article 19 d’aquest tractat, referit a la Llibertat de pensament, de consciència i de religió, estableix que  
 

1. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret 
implica la llibertat de canviar de religió o de convicció, així com la llibertat de manifestar la seva 
religió o convicció individualment o col·lectivament, en públic o en privat, mitjançant el culte, 
l’ensenyament, les pràctiques i l’acompliment dels ritus.  
2. La llibertat de manifestar la seva religió o les seves conviccions no pot ser objecte d’altres 
restriccions que aquelles que, previstes per la llei, constitueixen mesures necessàries, en una 
societat democràtica, per a la seguretat pública, la protecció de l’ordre, de la salut o de la moral 
públiques, o per a la protecció dels drets i les llibertats d’altri.  

 
Precisa, doncs, que les mesures que poden limitar la llibertat de manifestar la religió (no la de professar) 
han de ser no qualssevol, sinó les pròpies d’una societat democràtica. 
 
Pel que fa a la Unió Europea és vigent la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, proclamada pel 
Parlament, la Comissió i el Consell Europeu a Niça el 7 de desembre de 2000 i adaptada per la 
proclamació d’Estrasburg de 12 de desembre de 20075. Tot i que formalment no forma part dels tractats 
de la UE, després del Tractat de Lisboa de 2007 és legalment vinculant i els drets i llibertats que s’hi 
reconeixen estan sota la salvaguarda del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. D’aquest Carta és 
especialment rellevant, als nostres efectes, l’article 22 perquè incorpora un altre concepte

6
: el de la 

pluralitat. Diu l’article 22: 

                                                        
4 BOE  de 10 d’octubre. 
5
 2007/C 303/01.- DOUE de 14 de desembre de 2007 

6 Els articles 10 i 14 reiteren les normes precedents i estableixen: Article 10.- Llibertat de pensament, de consciència 
i de religió: Tota persona te dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret implica la 
llibertat de canviar de religió o de conviccions, així com la llibertat de manifestar la seva religió o les seves 
conviccions individual o col·lectivament, en públic o en privat, a través del culte, l’ensenyament, les pràctiques i 
l’observança dels ritus. Article 14.- Dret a l’educació: Tota persona té dret a l’educació i a l’accés a la formació 
professional i permanent. Aquest dret inclou la facultat de rebre gratuïtament l’ensenyament obligatori. Es respecta, 
d’acord amb les lleis nacionals que en regulin l’exercici, la llibertat de creació de centres docents dins del respecte als 
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La Unió respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística. 

 
 
 
III.- La llibertat i els seus límits.  
 
Tots aquests tractats i normes consideren, com veiem, que la llibertat de religió és un dret fonamental 
de les persones que ha de ser respectat tant per la ciutadania (unes persones respectes de les altres) 
com, sobretot, pels estats entesos en el sentit més ampli, això és, totes els institucions públiques, en 
relació amb totes les persones que hi resideixen o hi transiten.  
 
Aquest dret el tracten des d’un doble vessant: 
 
1.- El privat, íntim, de consciència. 
2.- El col·lectiu. 
 
En el primer aspecte, el privat, podem concloure sense dificultat que la llibertat de religió s’insereix en 
la llibertat de pensament i de consciència. No és possible defensar aquesta darrera sense admetre la de 
religió. Recordem que “religió” és definida com a 
 

 conjunt de creences que vinculen una persona amb el que es reconeix com a sagrat (D.IEC) 

 conjunt de creences sobre la divinitat (D.RAE) 

 conjunt de creences que defineixen la relació de la persona humana amb el que és sagrat 
(D.LAROUSSE) 

 conjunt de creences que expressen el reconeixement per part dels humans d’un ordre superior, 
en particular de la divinitat, entesa generalment com a creadora, motora i finalitat suprema de 
l’univers (D.GARZANTI). 
 

La llibertat religiosa és part, doncs, de la llibertat de creure, de pensar, de crear o imaginar. Òbviament, 
de creure o no creure amb allò que es reconeix com a sagrat, com a diví, com a ordre superior, de 
manera que és aplicable a les religions teistes, a les no teistes i a les atees, a les tradicionals i a les que 
poden sorgir, potser, en el futur. Per això els tractats són reiteratius quan es refereixen a religions i 
creences, per abastar tot el ventall de possibilitats. 
 
En el segon aspecte, el col·lectiu, cal partir de la idea que és indestriable de la llibertat de pensament la 
d’expressar-lo, de manifestar-lo públicament, de reunir-se i comunicar-se amb les persones que el 
comparteixen i d’associar-se lliurement amb elles.  
 
Així, els tractats bàsics reconeixen, en relació amb el fet religiós, no només la llibertat de religió i la de 
canviar de religió, sinó també la llibertat de manifestar-la individualment o col·lectivament, en públic i 
en privat, en essència a través del culte, les pràctiques, l’observança dels ritus i l’ensenyament. 
 
El culte és l’honor que les persones tributen al que consideren diví i per extensió el conjunt d’actes i 
cerimònies amb què s’exterioritza aquest homenatge, que constitueixen els ritus. Comporta la pràctica 
de reunir-se  amb altres persones per a observar-los, la d’adquirir i mantenir oberts centres per a 
celebrar-los, la de manifestar-los externament en comunitat i, com a part de la llibertat d’associació, la 
d’organitzar jurídicament les associacions o agrupacions de persones que practiquen una mateixa 
religió. 
 
L’ensenyament és l’acció de comunicar a d’altres una ciència, un art o una religió. Ensenyar està en la 
mateixa base del comunicar, i comporta en el nostre cas, la llibertat d’ensenyar la religió a d’altres 
persones, en el benentès que aquestes tenen la llibertat d’acceptar o no aquest ensenyament i ningú, i 

                                                                                                                                                                   
principis democràtics, així com el dret dels pares a garantir l’educació i l’ensenyament dels seus fills d’acord amb les 
seves conviccions religioses, filosòfiques i pedagògiques. 
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menys encara els poders públics, pot obligar a ningú a rebre l’ensenyament de lña religió si no el vol 
rebre.  En els termes que els tractats internacionals configuren el dret fonamental de la llibertat de 
religió, aquesta també comporta la llibertat de creació de centres docents que tenen les associacions 
religioses no només per a  ensenyar  la religió, sinó també  per contribuir oferir l’educació. 
 
I és que les religions més esteses actualment, més enllà d’establir creences respecte de la divinitat, 
assumeixen una determinada manera de concebre el comportament humà que és el que entenem per 
moral. Per això, més enllà de la contribució a la transmissió d’un determinat credo religiós, els 
progenitors tenen dret a vetllar perquè la formació integral de llurs infants sigui adequada a uns 
determinats comportaments.   
 
Així, els tractats reconeixen el dret a crear centres docents com a correlat d’un dret superior: el dret a 
rebre educació. Aquest dret comporta l’obligació dels pares d’educar i la dels estats  de contribuir-hi 
mitjançant un sistema educatiu universal i gratuït. Del deure dels pares a educar els fills deriva el seu 
dret a garantir l’educació i l’ensenyament d’acord amb les seves conviccions religioses, filosòfiques i 
pedagògiques i del  deure de l’Estat el de contribuir al finançament de les escoles, encara que no siguin 
establertes per ell mateix. 
 
Quins són el límits que les normes internacionals imposen a la llibertat de religió? En essència els que 
deriven de la necessitat de no perjudicar els drets dels altres que ja proclamava la Declaració dels drets 
de l’home i del ciutadà.7 Els tractats que acabem de citar imposen, com a mínim, les restriccions 
següents: 

1.- Les manifestacions externes de culte, de ritus i de cerimònies practicades pels seguidors 
d’una religió no poden menyscabar la llibertat de les altres persones de tenir-ne una altra o no 
tenir-ne ni fer seu l’espai públic més enllà del que cal. 

2.-  La llibertat de manifestar la religió o les creences ha de quedar subjecta a les limitacions 
prescrites per la llei que siguin necessàries, en una societat democràtica,  per protegir la 
seguretat, l'ordre, la salut o la moral públics, o els drets i les llibertats fonamentals de les altres 
persones considerades individualment i en grup. Cal subratllar que ordre i salut públics són 
conceptes objectius, mentre que recórrer a la moral pública no serà legítim si no es tracta d’una 
moral amplíssimament acceptada en societat i, encara, sempre que no comporti una 
desigualtat injustificada respecte de religions amb morals discrepants. 8 

3.- Les escoles establertes per confessions religioses s’han d’adequar a les normes mínimes que 
l'Estat prescriu en matèria d'ensenyament. Entre aquestes hi ha les d'orientar l’educació vers el 
ple desenvolupament de la personalitat humana, el sentit de la seva dignitat i  d'enfortir el 
respecte als drets humans i les llibertats fonamentals, tot promovent la comprensió, la 
tolerància i la germanor entre totes les nacions, entre tots els grups racials, ètnics o religiosos, i 
el manteniment de la pau.  

 
 
IV.- El reconeixement de les religions a les Constitucions de la UE.  
 
 
Els tractats internacionals garanteixen la llibertat de les persones a professar, manifestar i ensenyar la 
seva religió individualment i en grup, cosa que comporta la llibertat de totes les confessions a establir-se 

                                                        
7Declaració dels drets de l’home i del ciutadà, de 1791, « La liberté est le pouvoir qui appartient à 
l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour principe la nature ; pour règle la 
justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu 
ne veux pas qu’il te soit fait ». 
8 Debat interessant en  relació amb els subjectes del matrimoni quan hi ha religions que no accepten el matrimoni 
homosexual i d’altres que accepten la poligàmia. En la mesura que la societat els accepta, la moral pública no es pot 
vincular a la que promouen una o més religions. 
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en qualsevol país, sense cap discriminació. D’aquesta manera, establir una constitució purament laica 
per mitjà de la qual l’estat prohibeixi l’establiment de confessions religioses o les exclogui de la vida 
pública  sembla el més contrari al dret fonamental de llibertat de religió. 
 
Per això, reconeguda la llibertat religiosa, amb drets i deures correspectius i sense discriminació, la Unió 
reconeix i respecta la diversitat religiosa, és a dir, admet que en territori europeu hi ha diverses 
religions, amb una opció implícita, que no explícita, per la laïcitat, és a dir, per un estat que col·labora 
amb totes les confessions religioses presents en el seu territori sense discriminacions i sense imposar-ne 
cap, i amb ple respecte per a les persones atees i les no creients. 
 
Els tractats garanteixen la llibertat de les persones a professar, manifestar i ensenyar la seva religió 
individualment i en grup, cosa que comporta la llibertat de totes les confessions a establir-se en 
qualsevol país, tot plegat com a correlat de les llibertats de pensament, de creació, d’expressió, de raió, 
d’ensenyament, de càtedra i d’associació. 
 
Un cop d’ull a les 30 constitucions dels estats membres de la Unió Europea, Suïssa i Andorra9 ens permet 
de constatar que donen  tractes diferents a les confessions religioses en virtut de criteris com la 
historicitat  de la implantació, l’arrelament  social de les creences, la significació religiosa en les cultures 
respectives, la representativitat pública de llurs institucions o  el llegat patrimonial,  
 
En general, les constitucions proclamen la llibertat de consciència i de religió i solen tenir algun tipus de 
reconeixement a les confessions religioses. D’acord amb llurs dinàmiques històriques internes, alguns 
fan referències específiques a la separació i independència entre esglésies i l’estat, a la prohibició a 
l’estat d’intervenir en els nomenaments d’autoritats religioses i la llibertat d’aquestes a comunicar-se 
amb llurs jerarquies fora de l’estat,  a la llibertat d’ensenyament i en alguns casos a la qüestió del 
matrimoni civil o religiós. 
 
Interessen ara les declaracions més generals sobre la relació entre esglésies i estats, per aclarir que hi ha 
diverses opcions. Hi ha, encara, estats amb reminiscències confessionals luteranes, anglicanes, 
catòliques i ortodoxes, com són els casos de Dinamarca, Suècia, Andorra, Malta,  Grècia, Xipre o la Gran 
Bretanya i en certa manera Finlàndia. N’hi ha que reconeixen l’arrelament especial del catolicisme en 
llurs societats, com és ara Itàlia, Espanya, Irlanda o Polònia i d’altres que prescindeixen de declaracions 
d’aquesta mena però admeten sense embuts la llibertat religiosa i la llibertat d’ensenyament per part de 
les confessions religioses amb ajut de l’Estat, com són Alemanya, Bèlgica, Croàcia o Portugal. Només 
posaré alguns exemples10: 
 
 

A DINAMARCA, l’article 4 de la Constitució de 1953 proclama que L’Església evangèlica 
luterana es l’Església nacional danesa  i gaudirà, com a tal, del suport de l’Estat. I l’article 6 diu  
El Rei ha de pertànyer a l’Església evangèlica luterana. 
 
A SUÈCIA, entre els diversos textos que conformen l’ordenament constitucional segons la 
Constitució de 1974, l’article 4 de la Llei de successió de 1810, posada al dia el 1979 disposa que 
el Rei professarà sempre la fe evangèlica pura, tal com fou adoptat i explicat en la Confessió 

                                                        
9 Consultades en versió castellana al www.congreso.es/consti/otras/europea/flash.html  i en versió francesa al  web 
www.mjp.univ-perp.fr/constit entre els dies 4 i 7 de febrer de 2017. Les traduccions al català són meves, partint de 
la versió castellana, llevat de les citacions de les d’Andorra i Espanya, que són les oficiales catalanes. 
10 No prenc en consideració el cas de FRANÇA perquè la Constitució de la V República de 1958 regula els aspectes 
orgànics i funcionals de la República, com són la Sobirania, la Presidència, el Govern, el Parlament, el Consell 
Constitucional, l’organització judicial o les comunitats territorials. Pel que fa als drets fonamentals són d’aplicació 
els 17 articles de la Constitució dels Drets de l’Home i del ciutadà del 26 d’agost de 1789 i les 18 declaracions del 
preàmbul de la Constitució de 27 d’octubre de 1946.  És la declaració 13 la que fa referència a l’ensenyament quan 
diu que La Nació garanteix la igualtat d’accés dels infants i dels adults a la instrucció, la formació professional i la 
cultura. L’organització de l’ensenyament públic gratuït i laic en tots els nivells és un deure de l’Estat.  És un cas 
arquetípic de declaració indirecta d’estat laic que va molt lligat a la historia i la tradició de la república, en cert 
manera explicable en el context de finals de segle XVIII en la dinàmica de revolució versus antic règim que no 
trobem en altres textos del segle XX o XXI.  

http://www.congreso.es/consti/otras/europea/flash.html
http://www.mjp.univ-perp.fr/constit
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d’Augsburg inalterada i en la Resolució del Sínode d’Upsala de l’any 1593… Quedarà exclòs de 
tot  dret a la successió qualsevol membre de la família Reial que no professi aquesta fe. 

 

A ANDORRA, l’article 11.3 de la Constitució de 1993 estableix que  La Constitució garanteix a 
l'Església Catòlica l'exercici lliure i públic de les seves activitats i el manteniment de les relacions 
de col·laboració especial amb l'Estat d'acord amb la tradició andorrana. La Constitució reconeix 
a les entitats de l'Església Catòlica que tenen personalitat jurídica d'acord amb les seves pròpies 
normes la plena capacitat jurídica dins de l'àmbit de l'ordenament general andorrà.  

 
A MALTA, l’article 2 disposa que La religió de Malta és la Catòlica, Apostòlica i Romana.  Les 
autoritats de l’Església Catòlica, Apostòlica i Romana tenen el deure i el dret d’ensenyar quins 
principis són justos i quins injustos. S’impartirà l’ensenyament religiós de la fe catòlica, 
apostòlica i romana en tots els col·legis de l’Estat com a assignatura obligatòria. . 
 
 
 A GRÈCIA 1 l’article 3 de la Constitució de 1975 revisada profundament l’any 2001 diu que La 
religió dominant a Grècia és la de la església Ortodoxa Oriental de Crist. L’Església Ortodoxa de 
Grècia, que reconeix com a cap a Nostre Senyor Jesucrist, està indissolublement unida, pel que 
fa al dogma, a la Gran Església de Constantinoble. 

 
 
Altres constitucions fan un esment específic a l’Església Catòlica i estableixen, després, una plena 
igualtat entre confessions, de manera que posen en relleu el fet que la religió catòlica és la predominant 
i ha distingit durant segles el país en relació amb d’altre veïns, però resulten plenament respectuoses 
amb totes les altres religions. En són exemples Itàlia, Espanya i Polònia. 

 
A ITÀLIA, l’article 7 de la Constitució de 1948 estableix que L’Estat i l’Església catòlica són,  cada 
un en la seva pròpia esfera, independents i sobirans. Llurs relacions es regulen pels Tractats de 
Laterà. No requeriran el procediment de revisió constitucional les modificacions dels Tractats 
acceptades pe les dues parts. Tot seguit, l’article 8 diu que Totes les confessions religioses seran 
igualment lliures davant la llei. Les confessions religioses diferents de la catòlica tindran dret a 
organitzar-se segons els seus propis estatuts en la mesura que no s’oposin a l’Ordenament 
jurídic italià. Llurs relacions amb l’Estat seran regulades per llei sobre la base d’acords amb les 
representacions respectives.  
 
 
 A ESPANYA la Constitució de 1978 a l’article 16 disposa que Es garanteix la llibertat ideològica, 
religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin 
manifestats, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei.  
Ningú no podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences. 
Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences 
religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb 
l’Església catòlica i les altres confessions. 
 
L’article 27 regula el dret a l’educació i estableix ...Es reconeix la llibertat d’ensenyament... Els 
poders públics garanteixen el dret que assisteix als pares per tal que els fills rebin la formació 
religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions... Es reconeix a les persones físiques 
i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins del respecte als principis 
constitucionals... Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits 
que la llei estableixi.... 
 
 
A POLÒNIA, la Constitució de 1997, a l’article 25, diu Les esglésies i altres organitzacions 
religioses tindran drets iguals. Els poders públics de la República de Polònia seran imparcials en 
matèria de conviccions personals, religioses, filosòfiques o en relació a concepcions vitals, i 
garantiran llibertat d’expressió en la vida pública. 
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Les relacions entre l’Estat i les esglésies i altres organitzacions religioses  
Es fonamentaran en el principi del respecte per la seva autonomia i mútua independència de 
cada un en la seva esfera pròpia, així com en el principi de cooperació per al bé individual i 
comú. 
 
Les relacions entre la República de Polònia i l’Església catòlica romana es determinaran per 
tractat internacions conclòs amb la Santa Seu i per la llei. 
 
Las relacions entre la República de Polònia i les altres esglésies i organitzacions religioses es 
determinaran per la lleis aprovades de conformitat amb els acords conclosos entre els seus 
representants i el Govern. 
 

 
A LITUANIA, la Constitució de 1992, modificada fins a nou vegades a l’article 43 diu que L’estat 
reconeixerà les esglésies i organitzacions religioses lituanes tradicionals així com altres esglésies 
i organitzacions religioses sempre que gaudeixen del suport de la societat i que els seus 
ensenyaments i pràctiques no contradiguin la llei o la moral 
 
Les esglésies i les organitzacions religioses reconegudes per l’estat tindran drets de personalitat 
jurídica. Les esglésies i organitzacions religioses són lliures de difondre llurs ensenyaments, 
practicar els seus rictus, tenir llocs d’oració, institucions de caritat i institucions educatives per a 
la formació del clero. Les esglésies i organitzacions religioses són lliures per dirigir els seus 
assumptes segons llurs cànons i estatuts..... No hi haurà religió d’Estat a Lituània. 

 
 
Per acabar podem citar d’altres constitucions sense esment a cap religió, tot i que reconeixen o deixen 
entreveure un nivell de cooperació de l’Estat amb les religions en especial pel que fa a la facultat 
d’establiment de centres i la llibertat dels progenitors a elegir l’ensenyament dels seus infants. Per 
exemple, 
 

A ALEMANYA l’article 4 de la Constitució de 194911 proclama que Seran inviolables la llibertat 
de creences i la llibertat de professió religiosa i ideològica. Es garanteix el lliure exercici del 
culte. Pel que fa a l’ensenyament, l’article 7 diu que El sistema educatiu en conjunt  estarà sota 
la supervisió de l’Estat. Els encarregats de l’educació dels infants tenen dret a decidir sobre la 
participació d’aquest en l’ensenyament religiós. L’ensenyament religiós constituirà una 
assignatura ordinària a les escoles publiques amb l’excepció de les escoles no confessionals. 
Sense perjudici del dret de supervisió de l’Estat, l’ensenyament religiós s’impartirà d’acord amb 
els principis fonamentals de les comunitats religioses. Cap mestre pot ser obligat a impartir 
ensenyament religiós conra la seva voluntat. 
 
A BÈLGICA, l’article 19 de la constitució en la redacció de 1994 garanteix La llibertat de cultes, el 
seu exercici públic així como la llibertat de manifestar les pròpies opinions en tots els 
assumptes... i el 24 estableix que l’ensenyament és lliure ... les Comunitats oferiran la llibertat 
d’elecció als pares ... organitzaran un ensenyament neutral. Aquesta neutralitat implica , en 
particular, el respecte a les creences filosòfiques, ideològiques o religioses dels pares i dels 
alumnes. El col·legis organitzats pels poders públics oferiran, fins al final de l’ensenyament 
obligatori, l’elecció entre l’ensenyament d’una de les religions reconegudes o d’un ensenyament 
moral no confessional... Tothom té dret a l’ensenyament en el respecte a les llibertats i drets 
fonamentals. L’accés a l’ensenyament és gratuït fins al compliment de l’ensenyament obligatori. 
Tots els alumnes en edat escolar tenen dret, a càrrec de la Comunitat, a una educació moral o 
religiosa.... 

 

                                                        
11 Ha estat modificada 47 vegades i des del 3 d’octubre de 1990 s’aplica a tota Alemanya 
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A CROÀCIA, els articles 40 i 41 de la Constitució de 1990 modificada diverses vegades després 
de la independència estableixen que La llibertat de consciència i de religió i la llibertat de 
manifestar la religió o d’altres conviccions estan garantides. Totes les comunitats religioses són 
iguals davant la llei i clarament separades de l’Estat. Les comunitats religioses són lliures , 
d’acord amb la llei, de celebrar públicament serveis religiosos, d’obrir escoles, acadèmies i altres 
institucions, organismes socials i de beneficència i de gestionar-les i gaudeixen de la protecció i 
de l’ajuda de l’Estat per a llurs activitats. 

 

A PORTUGAL l’article 41 de la Constitució de 1976 modificada diverses vegades i en profunditat 
el 1997, diu que Serà inviolable la llibertat de consciència i de culte.... Les esglésies i les seves  
comunitats religioses estaran separades de l’Estat i seran lliure en llur organització i en l’exercici 
de llurs funcions i del culte ... Es garanteix la llibertat d’ensenyament de qualsevol religió, 
sempre que es dispensi en l’àmbit de la confessió respectiva, així com la utilització de mitjans de 
comunicació social propis per al desenvolupament de llurs activitats. 

 
 
 
V.- Conclusió 
 
El document que i es presenta proposa construir un estat que: 
 

 Reconegui la llibertat de les persones a professar i manifestar, individualment i col·lectiva, una 
religió escollida lliurement i a no professar cap religió.  
 

 Reconegui les confessions religioses com a entitats d’interès social. 
 

 Es fonamenti en el concepte de la laïcitat oberta, respectant totes les religions implantades al 
territori. 

 

 Estableixi el principi de cooperació entre l’Estat i les confessions religioses sobre la base del 
servei social que aquestes presten. 
 

 Prengui en consideració l’arrelament social de les creences respectives.  
 

 Reconegui la llibertat dels pares d’escollir per als seus fills escoles diferents de les públiques i el 
dret de les confessions religioses a establir centres educatius d’acord amb les normes de l’Estat, 
sense perjudici del deure de l’Estat de sostenir aquesta oferta educativa mentre tingui, o quan 
obtingui, demanda suficient per fer efectiva la gratuïtat universal de l’ensenyament obligatori.  

 
Així doncs, el document El fet religiós en la Catalunya del futur: drets humans, reconeixement i 
cooperació , 
 
a.- s’ajusta plenament als tractats internacionals promoguts per les Nacions Unides i el Consell d’Europa, 
així com a la Carta de Drets fonamentals de la Unió Europea. 
 
b.- és perfectament homologable amb els textos constitucionals vigents en els països europeus  amb els 
quals compartim un sistema de valors, un model de societat oberta, un estàndard d’organització política 
democràtica i un substrat cultural occidental. 
 
En definitiva és una aportació enriquidora que cal confiar que els legisladors catalans prenguin en 
consideració a l’hora de redactar una constitució per Catalunya que la ciutadania en general, incloses les 
persones creients,  pugui fer plenament seva. 
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