Dimarts 21 de febrer. Sala Auditori del Parlament de Catalunya. Barcelona
Intervenció de Carles Armengol, vicepresident del Grup Sant Jordi de Defensa i
Promoció dels Drets Humans, en nom de les entitats promotores
- Honorable Sra. Meritxell Borràs consellera titular del departament competent en matèria
d’afers religiosos,
- Sr. Lluís Jou, president de l’Acadèmia de Legislació i Jurisprudència de Catalunya,
-P. Hilari Raguer, historiador i monjo de Montserrat,
-Consellers, diputats, autoritats, representants de confessions religioses, dirigents d’entitats i
totes les altres persones que ens honoreu amb la vostra presència,
D’antuvi, vull fer palès l’agraïment a la Molt Honorable Sra. Carme Forcadell, presidenta del
Parlament de Catalunya, per l’interès que ha tingut vers la nostra iniciativa i per les facilitats per
realitzar aquest acte. Sabem de les especials i incomprensibles dificultats per les que està
passant, en l’exercici de la seves altes funcions, i entenem que ha d’atendre qüestions urgents
sobrevingudes i no ens pot acompanyar fins el final de l’acte tal com, ens consta, ella hagués
volgut.
Amb goig prenc la paraula en nom de les 17 entitats que han promogut la iniciativa per la llibertat
religiosa i per la cooperació entre els poders públics i les confessions religioses: Coordinadora
Catalana d’Entitats Budistes de Catalunya, Cristianisme i Justícia, Escola Pia de Catalunya, Església
de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Església Ortodoxa (Patriarcat de Sèrbia), Federació
Catalana de Pax Romana, Federació de Cristians de Catalunya, Fundació Claret, Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, Fundació Joan Maragall, Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets
Humans, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, Junta Directiva de la Unió de
Religiosos de Catalunya, Justícia i Pau, La Llum del Nord-Associació per la Ciutadania i la
Cooperació entre pobles, Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Unió de Centres
Culturals Islàmics de Catalunya i Vedruna Catalunya.
El conjunt d’aquestes entitats constitueix una majoritària representació de la pluralitat del fet
religiós a la Catalunya d’avui... i encara esperem sumar-ne més.
Parlo des d’una d’aquestes entitats, el Grup Sant Jordi. Una entitat petita però que dona
continuïtat a una fecunda tradició de lluita pels drets humans. Això em fa evocar, amb emoció, la
tasca de persones com Joan Carrera –el nostre fundador-, Agustí de Semir, Josep Benet, Pilar
Muns, Albert Manent, Maria Martinell, Marc Taxonera, Joaquim Ferrer o Josep Verde Aldea –
recentment traspassat-, per esmentar, només, alguns dels noms dels que ja no hi són.
Goig, emoció i responsabilitat, doncs, per parlar, en nom de tants, en aquesta seu, símbol de la
sobirania del poble de Catalunya.
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En un país ple d’il·lusió i de projectes per a un futur millor per a tots els seus ciutadans,
presentem el document “El fet religiós a la Catalunya del futur: drets humans, reconeixement,
cooperació”, que acabem de lliurar a la Presidenta del Parament i que tindreu a la vostra
disposició en acabar l’acte.
Aquest document és una proposta de caràcter civil que parteix de la importància del fet religiós
en la Catalunya d’avui. Lluny dels pronòstics sobre la progressiva secularització de la societat,
formulats fa anys, el fet religiós evoluciona i es transforma i és cada cop més plural, però no pas
desapareix de la nostra societat.
De manera conseqüent amb aquesta realitat el document posa de relleu la importància del
respecte actiu a la llibertat religiosa, tant en l’ordenament jurídic, com en el capteniment dels
poders públics. D’aquí la significació que té presentar-lo en aquesta seu.
La llibertat religiosa és un dels drets humans fonamental, recollit en totes les declaracions i
convencions internacionals. L’amplitud del respecte a aquest dret ha esdevingut un dels
principals indicadors del grau real de llibertat dins d’un estat.
El reconeixement i el respecte mutu a la llibertat religiosa és també el marc idoni per a una bona
harmonia entre les diferents confessions que conviuen a casa nostra.
Les creences i les actituds en relació al fet religiós son un element clau en la identitat de moltes
persones, que es projecta tant en la esfera interior com en la seva dimensió social. Les
confessions i tradicions religioses organitzades, amb la seva presencia i arrelament, enriqueixen
la vida social i cultural i poden fer, i fan, significatives contribucions al bé comú.
Des del mateix moment de la configuració de Catalunya com a nació, el fet religiós ha tingut una
presència que ha ajudat a afaiçonar la nostra identitat com a poble.
Avui, aquesta tradició es troba en ple diàleg amb altres formes de religiositat i altres creences
presents al país. Algunes de forma recent, d’altres també des de fa segles.
Per al futur de Catalunya, és bo que la llibertat religiosa, de la que ja gaudim, es vegi reforçada i
que millorin tots els mecanismes de diàleg i cooperació.
La neutralitat o aconfessionalitat de les administracions públiques no ha d’impedir, ans el
contrari, el reconeixement del fet religiós en el si d’una societat oberta i plural com la nostra.
La necessària separació de l’Estat i les esglésies, no pot d’implicar ignorància mútua, ni viure
d’esquena.
Des d’aquest reconeixement, la relació dels poders públics amb les confessions religioses ha de
cercar camins de cooperació que poden abastar molts àmbits: la presència pública, l’acció social,
l’atenció religiosa, l’educació...
Drets humans, reconeixement i cooperació. Aquest és el nucli del nostre missatge. Aquest són
principis que creiem haurien d’informar una eventual Constitució catalana.
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Per això ens adrecem, en primer lloc, als legisladors i als poders públics en general, però també
volem que aquest missatge arribi a tota la societat catalana, amb el desig d’assolir una acceptació
cordial dels principis que proposem i el màxim consens en el seu desenvolupament.
La presentació d’aquesta iniciativa tindrà un caràcter coral. Conclosa la meva intervenció, els dos
parlament que seguiran contextualitzaran el document. D’un costat des d’una perspectiva més
universal i jurídica i, de l’altra, des d’una perspectiva més nacional i històrica.
Tot seguit, diverses intervencions breus posaran de relleu el valor de la llibertat religiosa en les
diverses tradicions o confessions aplegades en aquesta iniciativa. També dir que, des d’ara, el
document i la iniciativa resten oberts a noves adhesions. De fet ja s’estan produït des del
moment en que vàrem anunciar aquest acte.
Acabo amb l’agraïment a tots els que han fet possible la iniciativa i aquest acte d’avui, i a tots
vosaltres per la presència i el suport. Moltes gràcies!
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