El Mapa de les Religions s'ha de rectificar
Dc, 2/06/2021 per Ramon Bassas
Roba estesa

Vagi d'antuvi la meva més absoluta consideració pels tècnics tant del la direcció
general d'Afers Religiosos de la Generalitat com dels de l'ISOR, un organisme de la
UAB que ha estat contractat per elaborar el Mapa Religiós de Catalunya de 2021,
del qual Catalunya Religió se'n va fer ressò fa uns dies. No només em consta la
seva professionalitat, sinó que la puc corroborar a la vista dels programes,
documents, activitats o estudis que posen a la nostra disposició i que són
magnífics. Per això, perquè no és digne d'aquest prestigi, demano humilment que
es retiri aquest estudi i que, en tot cas, es torni a penjar quan s'hagin esmenat els
errors que he detectat. Com que aquest any l'informe és presentat de manera
interactiva, he fet el que fa tothom (què passa a la teva ciutat), els he vist de
seguida i n'he demanat explicacions via Twitter:
Benvolguda @AnnaMassall. He vist aquests resultats de Mataró. Dedueixo que, de
l'Església catòlica, només compteu les parròquies, no algunes esglésies de barri
(Peramàs, La Llàntia), de comunitats religioses —obertes al públic—, ermites, etc.
q tenen culte periòdic. És un error? pic.twitter.com/AGVU8t77el
— Ramon Bassas (@ramonbassas) June 1, 2021
La conversa continua, però no gaire. Se'm diu, de seguida, que les dades les ha
facilitat l'Església Catòlica a través dels bisbats. Efectivament, dic, a la presentació
del mapa s'hi fa constar que "la informació referent a l'Església catòlica és
proporcionada per les diòcesis amb seu a Catalunya, que van sumar tots els
centres de culte catòlics, fossin o no d’ús habitual", i que per això em queixo. Pel
que he anat deduint, és possible que l'error se circumscrigui a la diòcesi de
Barcelona, donat que el nombre de centres de culte per municipis (els que conec)
coincideix amb el nombre de parròquies; no el conjunt de centres catòlics com sí
que veig que passa en altres bisbats.
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Per exemple, i sense moure'm gaire de casa, agafant les dades de la Guia de
l'Arquebisbat de Barcelona (oficial i de domini públic), a Mataró hi compto entre
17 i 21 centres de culte catòlics (depèn dels criteris) i, en canvi, el Mapa en diu 7;
Dosrius en té 6 i en compten 3, Llavaneres uns 3 i només n'han trobat 1, Caldes
d'Estrac 2 i en consta només 1, com a Cabrera i Cabrils, on n'hi ha 3 per poble. La
desproporció, si la pauta es va repetint (cosa que no tinc temps per fer) és, com
podeu veure, molt gran. Ignoro també si aquest mateix error es dona en els Mapes
anteriors, informació que no he sabut trobar a la web de la direcció general i que
seria útil , per exemple, per corroborar les correspondències que fan públiques.
Els resultats, doncs, i les conclusions a les quals pugui arribar algú que cregui que
li pot ser útil aquesta eina, són esbiaixats, distorsionats i, involuntàriament, falsos.
El prestigi de les institucions que l'han publicat, amb diners de tothom, mereix una
revisió immediata.
L'error, com em diuen, és possible que sigui del mateix Arquebisbat. Però el fet de
contractar un equip de professionals sociòlegs, i no només uns telefonistes, hauria
de ser ser suficient per detectar-los i esmenar-los abans de donar l'estudi per bo,
com passa a tot arreu (espero). Comprovant amb les altres fonts del mateix
Arquebisbat, com la Guia que he citat, o una simple trucada "al territori" (com
diuen ara el que va més enllà del Besòs) per comprovar-ho. A mi, d'entrada, ja em
semblaria estrany que Mataró disposi de més centres evangèlics que catòlics,
excepte que fos un immigrant d'Arkansas que hagi aterrat ahir a Catalunya.
Per últim, no voldria pas imaginar-me els escarafalls que hauria fet tothom si
l'objecte de jibarització estadística hagués estat qualsevol altra confessió religiosa.
Amb acusacions de fòbies diverses (que, sigui dit de passada, de fer-se servir per
tant poca cosa acaben blanquejant el que s'ho mereix) i ruptura de vestidures a
tots els temples no censats. És a dir, tothom hi veuria una intenció. Jo, pobre de
mi, com que en cometo molts, només hi veig un simple error. I crec que encara
faria més grans i més prestigiosos els seus responsables si l'esmenessin
immediatament.
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