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l dret de llibertat religiosa i de consciència és un dret fonamental reconegut 
a la Declaració Universal de Drets Humans, a la Carta dels Drets Fonamentals 
de la Unió Europea, a la Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, entre d’altres. L’objectiu d’aquest Informe és avaluar per primer 
cop les condicions per al ple exercici d’aquest dret fonamental en 
diversos àmbits socials a Catalunya, tot incloent un registre de 80 casos 
de vulneracions al dret a la llibertat religiosa en aquest àmbit geogràfic durant els 
anys 2020 i 2021. Per tal d’aprofundir en l’anàlisi, s’han realitzat 40 entrevistes a 
experts i membres de les comunitats religioses presents a Catalunya. L’àmbit 
funerari i el de centres de culte són els dos que presenten més dificultats en el 
moment d’assolir el ple exercici del dret a la llibertat religiosa. També destaca un 
creixent discurs d’odi, particularment envers la comunitat musulmana.  
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a llibertat religiosa i de consciència és un dret fonamental, inherent a l’ésser 
humà, profundament vinculat a la dignitat de la persona i que compta amb 
un alt nivell de reconeixement i protecció davant possibles vulneracions. En 

l’àmbit internacional, la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) de 1948 
reconeix el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió (article 18) 
que inclou, no només el dret a no patir cap tipus de coerció ni discriminació per 
motius religiosos, sinó també el dret de tota persona a manifestar la seva religió 
o creença de forma individual i col·lectiva, mitjançant el culte, la celebració de 
ritus i pràctiques i l’ensenyament. Posteriorment, ja amb un caràcter vinculant, la 
llibertat religiosa i de consciència va ser un dels drets reconeguts pel Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) de 1966 (article 18), pel Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) de 1966 (articles 2.2 
i 13.3) o, més recentment, per la Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) de 
1989 (article 14). 

En l’àmbit europeu, el dret a la llibertat religiosa i de consciència es troba 
reconegut, essencialment i en termes gairebé coincidents, pel Conveni Europeu 
per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals (CEDH) de 1950 
(articles 9 i 14) i a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (CDFUE) de 
l’any 2000 (article 10).  
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A Espanya, el dret a la llibertat religiosa i de consciència es troba reconegut a 
Constitució Espanyola (CE) de 1978 (article 16) com un dret fonamental objecte 
de màxima protecció jurídica. D’acord amb el conjunt de tractats internacionals 
de drets humans, la Constitució també reconeix el principi d’igualtat i no 
discriminació per raó de religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. El contingut del dret a la llibertat religiosa i de consciència es 
desenvolupa en la Llei Orgànica 7/1980 de Llibertat Religiosa (LOLR) de 1980 que 
dissenya un marc jurídic comú per a totes les religions que conviuen a Espanya. Les 
conductes que atempten contra els principis de no discriminació i de llibertat 
religiosa es troben castigades pel Codi Penal (CP) espanyol de 1995, que 
contempla diferents delictes contra la llibertat de consciència i els sentiments 
religiosos (articles 522, 523, 524, 525 i 526) els quals es tradueixen en atacs o 
ofenses greus i públiques contra qualsevol religió amb la intenció d’afectar els 
seus drets o ferir els seus sentiments religiosos.  

A Catalunya, el dret a la llibertat religiosa i de consciència es troba reconegut en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) de 2006, que considera la necessitat 
de garantir la convivència i la no discriminació per motius religiosos, així com 
també de respectar la diversitat de creences i el pluralisme de la societat (articles 
40, 42 i 52). D'acord amb l’article 4 de l'EAC, els poders públics han de promoure 
el ple exercici de tots els drets fonamentals, promoure les condicions perquè la 
llibertat i igualtat de tots els individus i grups siguin reals i efectives i facilitar la 
participació de totes les persones en la vida política, econòmica, social i cultural. 

Segons l’últim Informe Mundial de Llibertat Religiosa (2021) de l’organització 
internacional Aid to the Church In Need (ACN), el dret a la llibertat religiosa es 
vulnera almenys a 62 països, corresponents al 67% de la població mundial. Dels 62 
països, l’organització identifica persecució per motius religiosos en 26. A Espanya, 
els atacs al dret a la llibertat religiosa i de consciència es troben en constant 
augment: l’Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, l’única entitat 
privada a nivell espanyol que registra vulneracions a aquest dret1, va 
comptabilitzar el 2018 un total de 200 atacs, 44 més que l’any anterior, i va 
informar de 53 atacs a temples, 9 més que al 2017. Si bé l’entitat va informar que 
els atacs globals al dret fonamental es van reduir un 12,5% el 2019, ha indicat que 
van augmentar els casos de violència a creients i d’atacs a llocs de culte. Aquesta 
última xifra és gairebé set vegades més gran que la del 2014, any en què es van 

1 Hi ha altres entitats que registren vulneracions al dret a la llibertat religiosa de comunitats 
religioses específiques, com és el cas de l’Observatorio de Antisemitismo de España o l’Observatorio 
Andalusí.  



registrar un total de vuit atacs a llocs de culte. Aquest mateix estudi revela que 
Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb més vulneracions vers la 
llibertat religiosa i de creença —18 casos després d’Andalusia (27) i la Comunitat 
de Madrid (20)—.  

Aquestes dades evidencien la necessitat d’un estudi objectiu que avaluï quin és el 
grau de reconeixement del dret a la llibertat religiosa a Catalunya, a fi que els 
poders públics puguin complir millor el seu deure de desenvolupar les polítiques 
adequades per promoure el ple exercici d'aquest dret, així com la llibertat i 
igualtat efectiva de tots els ciutadans, tal com estableix l'Estatut. 

  



 

  



 

 

 

 

 

’objectiu principal de l’Informe biennal de llibertat religiosa i de 
consciència a Catalunya (2020-2021) és un anàlisi del grau de 
reconeixement, respecte, protecció i compliment del dret humà a la llibertat 

religiosa a Catalunya, tenint com a referència la normativa, estàndards i 
recomanacions internacionals en la matèria, així com el règim jurídic vigent a 
Espanya i Catalunya. El període d’estudi que contempla aquest Informe va des de 
l’1 de gener del 2020 al 31 de desembre del 2021.  

A causa de la manca d’un estudi que avaluï l’estat d’aquest dret fonamental a 
Catalunya, aquesta investigació de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de 
Consciència suposa una recerca innovadora. Mantenir la realització d’aquest 
Informe biennal periòdicament permetrà una valoració comparativa de l’evolució 
del respecte i protecció de la llibertat religiosa en el temps, que pugui visualitzar-
se en diferents períodes d’estudi.  

• En primer lloc, l’Informe realitza una descripció i avaluació del marc legal 
i de les polítiques públiques a nivell estatal, a nivell català i a nivell local. 
També destaca aspectes a tenir presents en les relacions entre les 
comunitats religioses i les administracions públiques. 

• En segon lloc, l’estudi avalua l’estat d’aquest dret fonamental a 
Catalunya. Aquest apartat compta amb tres punts: els casos de 
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vulneracions a la llibertat religiosa i de consciència a Catalunya detectats 
d’acord amb l’anàlisi de les diferents fonts entre l’1 de gener del 2020 i el 
31 de desembre del 2021; l’avaluació de les condicions per al ple exercici 
d’aquest dret en diversos àmbits i l’anàlisi de sentències judicials en relació 
a la llibertat religiosa. Degut a que el dret a la llibertat de religió i de 
creença és transversal, el present Informe du a terme l’esmentada 
avaluació en cadascun dels següents punts: 

a) Centres de culte. 
b) Àmbit educatiu. 
c) Àmbit funerari. 
d) Àmbit sanitari. 
e) Àmbit laboral. 
f) Assistència religiosa en centres públics (centres penitenciaris, 

centres de justícia juvenil i CIEs). 
g) Llibertat religiosa en espais i vies públiques. 
h) Ministres de culte, dirigents i representants. 
i) Finançament de les comunitats religioses. 
j) Pertinença a una confessió religiosa i discurs d’odi. 

En cadascun d’aquests apartats es consideren el marc legal específic i les 
condicions necessàries per garantir el dret a la llibertat religiosa en l’àmbit, 
les dificultats que s’hi troben, les aportacions rebudes durant les 
entrevistes amb experts i membres de comunitats religioses, i els casos de 
vulneracions que s’han registrat el 2020 i 2021 de l’àmbit en concret.  

• En tercer lloc, l’Informe inclou l’anàlisi de com les restriccions per aturar 
la pandèmia de la COVID-19 han afectat el dret a la llibertat religiosa en el 
període de temps establert.  

• En quart lloc, s’ha elaborat un apartat de reflexió fruit de la discussió de 
tres Focus Groups, al voltant de a les qüestions de gènere, de joves i de 
mitjans de comunicació.  

• En cinquè lloc, l’Informe analitza la programació religiosa en els mitjans 
de comunicació públics i els continguts dels mitjans relacionats amb 
vulneracions a la llibertat religiosa. 

• En sisè lloc, l’Informe recull una sèrie d’exemples de bones pràctiques a 
favor del dret a la llibertat religiosa. Aquestes pràctiques poden servir 
d’exemple tant a les administracions públiques com a la societat en general 
per identificar aquelles accions beneficioses pel respecte a aquest dret 
fonamental. 



Finalment, la investigació conclou amb una síntesi que recull els punts més 
destacables.  

L’Informe es posa a l’abast de la ciutadania per fomentar la reflexió sobre la 
importància de garantir el dret a la llibertat religiosa i les principals dificultats que 
es troba aquest dret actualment a Catalunya.  

El registre de vulneracions compta amb un Mapa Digital que geolocalitza els casos 
a Catalunya, tot incloent el tipus de fet, l’àmbit, l’actor i la font d’informació. 
Tant l’Informe com el mapa es troben disponibles en obert a la pàgina web de la 
Càtedra de Llibertat Religiosa —http://www.catedrallibertatreligiosa.org/mapa-
interactiu/— per tal que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui accedir i ser 
coneixedor/a de la realitat del dret a la llibertat religiosa a Catalunya.  

  

http://www.catedrallibertatreligiosa.org/mapa-interactiu/
http://www.catedrallibertatreligiosa.org/mapa-interactiu/


 

  



 

 

 

 

 

er aquest Informe de llibertat religiosa, es considera com a cas les situacions 
o els actes que afecten el ple exercici del dret a la llibertat religiosa. Segons 
l’article 9 del CEDH i l’article 3 de la LOLR, la llibertat de manifestar la religió 

o les conviccions “no pot ser objecte de més restriccions que les que, establertes 
per la llei, constitueixin 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 
la protecció dels drets o les llibertats dels altres” (art. 9.2 CEDH).  

L’objectiu fonamental de l’estudi de casos és comprendre quina és la situació 
d’aquest dret a Catalunya, registrant situacions que hagin tingut lloc entre l’1 de 
gener del 2020 i el 31 de desembre del 2021.  

Per a la cerca dels casos s’han utilitzat diverses fonts d’informació: els mitjans de 
comunicació, entrevistes amb membres de les comunitats religioses i la bústia 
oberta per rebre casos amb aquest objectiu al web de la Càtedra.  

La cerca als mitjans de comunicació s’ha realitzat a través de la base de dades 
MyNews, amb els següents filtres: 

a) Territori: Catalunya. 
b) Temporalitat: 1 de gener del 2020 a 31 de desembre del 2021. 
c) Termes de la cerca: 58 paraules clau en referència a diversos aspectes de 

les 13 confessions religioses presents a Catalunya. 
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Cadascun dels casos s’ha estat registrat amb la següent informació:  

a) Data del cas. 
b) Localització. 
c) Confessió o creença involucrada (inclou les confessions religioses presents 

a Catalunya segons la Direcció General d’Afers Religiosos):  
i) Ateisme i agnosticisme. 
ii) Budisme.  

iii) Església Adventista del Setè Dia. 
iv) Església catòlica. 
v) Església Evangèlica. 

vi) Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. 
vii) Esglésies Orientals. 

viii) Fe Bahá'í. 
ix) Hinduisme. 
x) Islam. 
xi) Judaisme.  

xii) Sikhisme. 
xiii) Taoisme. 
xiv) Testimonis de Jehovà. 
xv) Totes les confessions. 

d) Tipus de fet (categories de referència utilitzades per l’Informe World 
Watch List de l’organització internacional Open Arms): 

i) Actes contraris al dret a manifestar públicament les pròpies 
creences o a la llibertat d’expressió. 

ii) Actes d’ofensa als sentiments religiosos i accions que interrompen 
o dificulten la celebració d’actes religiosos. 

iii) Actes de rebuig a l’apertura, trasllat o ampliació de centres de culte. 
iv) Actes o situacions de discriminació per motius religiosos o 

pertinença religiosa. 
v) Agressions a la integritat física o moral de les persones. 

vi) Atacs o danys a centres de culte, edificis de comunitats religioses o 
imatges religioses. 

vii) Discursos d'odi. 
viii) Llibertat per organitzar-se autònomament de les entitats religioses 

(llibertats d’associació, reunió i expressió per motius religiosos). 
e) Actors: 

i) Agents no estatals (grups o entitats totalment o parcialment 
independents dels governs estatals, com moviments socials, ONGs, 
institucions, associacions, empreses o les mateixes confessions). 



ii) Estat (autoritats o integrants de diferents dependències de l'Estat 
nacional, regional o municipal). 

iii) Formadors d'opinió (mitjans de comunicació, periodistes, artistes, 
pares, professors, famosos, influencers, polítics, etc.). 

iv) Organitzacions criminals o terroristes. 
v) Societat en general (individus o grups d'individus que actuen de 

manera efímera i que poden, o no, estar identificats). 
vi) Partit polític. 
vii) Desconegut. 

f) Àmbit de la vulneració (pot ser més d’una categoria, mentre que 
“Pertinença a una confessió religiosa” inclou aquells casos que no tenen un 
àmbit definit): 

i) Centres de culte i celebracions religioses. 
ii) Llibertat religiosa en espais públics i simbologia. 

iii) Àmbit educatiu i ensenyament. 
iv) Àmbit sanitari. 
v) Àmbit laboral. 

vi) Assistència religiosa en centres públics: Centres penitenciaris, 
centres de justícia juvenil i CIEs. 

vii) Cementiris i enterraments. 
viii) Ministres de culte, dirigents i representats. 

ix) Finançament. 
x) Matrimoni religiós. 
xi) Tractament als mitjans de comunicació. 

xii) Web i xarxes socials. 
xiii) Pertinença a una confessió religiosa. 

g) Relacionat amb la pandèmia de la COVID-19: Sí/No. 
h) Factor de gènere en el cas: Sí/No.  
i) Font d’informació (premsa, entrevista o testimoni). 

Els àmbits d’anàlisi seleccionats són aquells que la Llei Orgànica de Llibertat 
Religiosa protegeix específicament.  

Després de recollir els casos que contenien possibles indicis de vulneració al dret 
a la llibertat religiosa segons la definició de l’article 9 del CEDH i l’article 3 de la 
LOLR, l’equip d’investigadors de la Càtedra es va reunir i va valorar cadascun dels 
incidents conjuntament. Només s’han mantingut aquells casos la veracitat dels 
quals ha estat comprovada, descartant qualsevol cas dubtós. Aquest procés ha 
suposat descartar un total de 129 casos dels 209 inicials que s’havien recollit als 
mitjans de comunicació, mantenint 80 casos en el registre. Els casos resultants són 



 

aquells en els quals els mitjans mostren proves dels fets, com fotografies de danys 
a un centre de culte, o bé cobreixen processos legals o administratius, com una 
acusació de la Fiscalía General del Estado, o un esdeveniment en una localitat, com 
una manifestació en contra d’un centre de culte. Aquells casos amb més ressò 
s’han contrastat en diversos mitjans de comunicació, mentre que els menys 
mediàtics han estat considerats a partir de les proves i veracitat de la informació 
proporcionada a la peça informativa. Aquest registre final dels casos és indicatiu 
de situacions que es troben a Catalunya en relació al dret a la llibertat religiosa. El 
fet que la Càtedra no hagi registrat cap cas en algun àmbit determinat no implica 
que no s’hagin pogut donar situacions, sinó que no s’ha detectat a través de la 
metodologia d’aquest estudi. És a dir, no s’exclou que puguin existir queixes o 
denúncies presentades a instàncies administratives o judicials, o casos i 
problemàtiques que no hagin estat objecte de queixa formal pels afectats.  

A més, per tal d’aprofundir en l’anàlisi, s’han realitzat 40 entrevistes a membres 
de les comunitats religioses presents a Catalunya i a experts de diversos àmbits 
del dret a la llibertat religiosa. Les entrevistes inclouen a representants de 
l’Església catòlica, Església evangèlica, Església anglicana, Església adventista, 
Església ortodoxa (Sèrbia i Romanesa), Fe Bahá’í, Islam, Judaisme, Testimonis de 
Jehovà, Hinduisme i Budisme. Els membres entrevistats formen part de les 
comunitats religioses de Barcelona, Calella (Barcelona), Girona, Granollers, 
Mataró, Reus, Salt, Tarragona i Terrassa.  

A més, s’han realitzat entrevistes a membres d’organitzacions, d’administracions 
públiques i d’experts. Alguns exemples d’organitzacions entrevistades són Stop 
als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya (SAFI), l’Associació d'Amics de la UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional (AUDIR) i Cristianisme i Justícia, entre 
d’altres. També s’ha entrevistat a experts i catedràtics de la Universitat de 
Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat de Lleida i la 
Universitat Rovira i Virgili. I, s’ha comptat amb la participació de 5 membres del 
Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa en entrevistes i Focus Groups. 
Finalment, s’ha contactat amb administracions de defensa dels drets humans que 
realitzen registres de vulneracions, com l’Oficina de Drets Humans de 
l’Ajuntament de Lleida, per consultar possibles casos contra el dret a la llibertat 
de religió i creença. De la mateixa manera, s’ha realitzat una visita al Síndic de 
Greuges per tractar queixes.  

Per raons de protecció de dades, no s’inclouen noms de les persones religioses 
que han participat en la investigació d’aquest Informe. Per a l’organització dels 
Focus Groups i les entrevistes s’ha consultat al Comitè d’Ètica de la Recerca de la 
Universitat Ramon Llull.  



 

 

 

 

 

 continuació, l’Informe avalua el marc legal i les polítiques públiques a 
nivell estatal, a nivell català i a nivell local. A més a més, inclou algunes 
reflexions sobre les relacions entre les comunitats religioses i les 

administracions públiques.  

 

El dret a la llibertat religiosa i de consciència és un dret fonamental, objecte de 
màxima protecció jurídica, recollit en l’article 16 de la Constitució Espanyola (CE)2 
en els següents termes: 

2 Constitució espanyola. (BOE núm.311, de 29 de desembre de 1978): 
https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con 
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1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les 
comunitats sense cap més limitació en les seves manifestacions que la 
necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei. 

2. Ningú no podrà ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o 
creences. 

3. Cap confessió no tindrà caràcter estatal. Els poders públics han de tenir en 
compte les creences religioses de la societat espanyola i han de mantenir 
les consegüents relacions de cooperació amb l'Església catòlica i les altres 
confessions. 

En conseqüència, el dret a la llibertat religiosa i de consciència no només vetlla pel 
respecte a la llibertat religiosa i de culte, sinó que també estableix el deure dels 
poders públics de mantenir relacions de cooperació amb les diverses confessions 
religioses i de garantir el dret a la llibertat religiosa de tota la ciutadania. En 
desenvolupament de l'article 16.3 de la CE, l'Estat espanyol ha formalitzat acords 
de cooperació amb l'Església catòlica, la Federació d'Entitats Religioses 
Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya i la Comissió 
Islàmica d'Espanya. 

Addicionalment, la CE també destaca que “els espanyols són iguals davant la llei, 
sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, 
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social” (art. 
14). L’article 10 de la CE afirma que els drets fonamentals s’interpretaran en 
conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans3 (DUDH) i els diversos 
tractats internacionals ratificats per Espanya, com el Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics4 (PIDCP), el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals5 (PIDESC), el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i 
Llibertats Fonamentals6 (CEDH), la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 

3 Nacions Unides (1948). Declaració Universal dels Drets Humans. (Resolució 217 A (III), de 10 de 
desembre de 1948): https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_DDHH.pdf  
4 Nacions Unides (1966). Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. (Resolució 2200 A (XXI), de 16 de 
desembre): https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDCP.pdf  
5 Nacions Unides (1966). Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. (Resolució 2200 A 
(XXI), de 16 de desembre): https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDESC.pdf  
6 Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals. (Roma, 4 de novembre de 1950):  
https://www.boe.es/eli/es/ai/1950/11/04/(1) 

https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_DDHH.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_DDHH.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDCP.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDCP.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDESC.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDESC.pdf


Europea7 (CDFUE) de l’any 2000 (article 10) i la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant8 (CDI).  

En relació amb el dret a la llibertat religiosa i de consciència, també cal esmentar 
l’article 27.4 de la CE, que reconeix el dret dels pares a que llurs fills rebin la 
formació religiosa i moral que vagi d'acord amb les seves conviccions, així com 
l'article 30.2 de la CE, que reconeix el dret a l'objecció de consciència al servei 
militar obligatori.  

El contingut del dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència es troba 
desenvolupat en la Llei Orgànica 7/1980 de Llibertat Religiosa9 (LOLR) en la qual 
es reconeixen els següents aspectes principals:  

- Qualsevol té dret a abandonar o canviar de confessió i a manifestar les 
seves creences, així com a abstenir-se de fer-ho.  

- Les persones tenen dret a rebre assistència religiosa, a rebre sepultura 
digna, a celebrar els seus ritus matrimonials, triar rebre ensenyament 
religiós per a si mateix/a o per a qualsevol menor sota la seva dependència, 
i a reunir-se i associar-se en comunitats religioses. Les autoritats públiques 
han de garantir aquests drets tot adoptant les mesures que siguin 
necessàries en els diversos àmbits, també tenint en compte establiments 
hospitalaris, penitenciaris, assistencials i militars.  

- Les comunitats religioses tenen el dret a establir llocs de culte i propagar 
el seu credo, així com a crear associacions, fundacions i institucions per 
realitzar els seus fins.  

- L’Estat ha d’establir, si s’escau, convenis de cooperació amb les 
confessions religioses amb arrelament notori al país. Dins d’aquests 
convenis es poden estendre beneficis fiscals propis de les entitats sense 
ànim de lucre o de caràcter benèfic.  

- Es crea una Comissió Assessora de Llibertat Religiosa per estudiar les 
qüestions relacionades amb aquesta llei i preparar acords de conveni 
segons les condicions esmentades.  

7 Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. (DOUE núm. 83, de 30 de març de 2010): 
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf  
8 Nacions Unides (1989). Convenció sobre els Drets de l’Infant. (Resolució 44/25, de 20 de novembre 
de 1989): https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infants.pdf  
9 Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa. (BOE núm. 177, de 24 de juliol de 1980):  
https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/07/05/7/con 

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infants.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infants.pdf


 

Segons la LOLR, les Esglésies, confessions i comunitats religioses gaudeixen de 
personalitat jurídica una vegada s’inscriuen al registre públic corresponent, creat 
amb aquest objectiu al Ministeri de Justícia. A més, en estar inscrites gaudiran de 
plena autonomia organitzativa i podran establir les seves pròpies normes que 
“poden incloure clàusules de salvaguarda de la seva identitat religiosa i caràcter 
propi” (art. 6.1).  

En referència a la protecció del dret a la llibertat religiosa i de consciència, cal 
destacar que el Codi Penal10 (CP) tipifica les conductes que atempten contra els 
principis de no discriminació i de llibertat religiosa en el capítol dedicat als 
delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. A 
continuació, es detalla el contingut dels delictes contra la llibertat de consciència, els 
sentiments religiosos i el respecte als difunts recollits en el CP: 

Article 522  

Incorren en la pena de multa de quatre a deu mesos: 

1r. Els qui per mitjà de violència, intimidació, força o qualsevol altre 
constrenyiment il·legítim impedeixin a un membre o uns membres d’una confessió 
religiosa practicar els actes propis de les creences que professin, o assistir-hi. 

2n. Els qui pels mateixos mitjans forcin a altri a practicar actes de culte o ritus o a 
concórrer-hi, o a realitzar actes reveladors de professar o no professar una religió, 
o a mudar la que professin. 

Article 523 - El qui amb violència, amenaça, tumult o vies de fet, impedeixi, 
interrompi o pertorbi els actes, funcions, cerimònies o manifestacions de les 
confessions religioses inscrites en el corresponent registre públic del Ministeri de 
Justícia i Interior ha de ser castigat amb la pena de presó de sis mesos a sis anys, si 
el fet s’ha comès en un lloc destinat al culte, i amb la de multa de quatre a deu 
mesos si es realitza en qualsevol altre lloc. 

Article 524 - Qui en el temple, lloc destinat al culte o en cerimònies religioses, 
executa actes de profanació i ofensa dels sentiments religiosos legalment tutelats 
serà castigat amb la pena de presó de sis mesos a un any o multa de 12 a 24 mesos. 

Article 525 

1r Incorren en la pena de multa de vuit a dotze mesos els qui, per ofendre els 
sentiments dels membres d’una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, 
per escrit o mitjançant qualsevol mena de document, escarni dels seus dogmes, 

10 Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. (BOE núm. 281 de 24 de novembre de 
1995): https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con


creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, els qui els professen o 
practiquen. 

2. Incorren en les mateixes penes els qui facin públicament escarni, de paraula o 
per escrit, de qui no professi cap religió o creença. 

Article 526 - El qui, faltant al respecte a la memòria dels morts, violi els sepulcres 
o sepultures, profani un cadàver o les seves cendres o, amb ànim d'ultratge, 
destrueixi, alteri o danyi les urnes funeràries, panteons, làpides o nínxols serà 
castigat amb la pena de presó de tres a cinc mesos o multa de sis a 10 mesos. 

Addicionalment, l’article 510 del CP sobre delictes comesos en l’exercici dels drets 
fonamentals identifica l’odi contra una religió com un dels motius pels quals es 
pot cometre un delicte. De la mateixa manera, l’article 607 del CP, sobre el delicte 
de genocidi, protegeix el “grup religiós” d’aquest crim.  

Des d’un punt de vista específic, cal destacar l'existència d’altres normes 
jurídiques sectorials que promouen i protegeixen la llibertat religiosa en diferents 
àmbits. Per exemple, la Llei Orgànica 1/1979 General Penitenciària11 (LOGP) 
contempla el dret a l'assistència religiosa dels interns, el Codi Civil12 (CC) 
contempla el matrimoni en forma religiosa, la Llei 2/2006 Orgànica d'Educació 
(LOE)13 contempla l'ensenyament de la religió, la Llei Orgànica 2/2010 de Salut 
Sexual i Reproductiva i d’Interrupció de l’Embaràs14, i la Llei Orgànica 3/2021 de 
Regulació de l'Eutanàsia15 contemplen l'objecció de consciència, la Llei 49/2002 
de Règim Fiscal de les Entitats sense Ànim de Lucre i dels Incentius Fiscals al 
Mecenatge16 contempla els beneficis fiscals de les entitats religioses, entre 
d'altres. 

Els experts de l’àmbit legal consultats, la Dra. Montserrat Gas de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC), el Dr. Eulogi Broto de l’Institut Superior de 

11 Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària. (BOE núm. 239, de 5 d’octubre de 
1979): https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con 
12 Reial Decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil. (Gaceta de Madrid núm. 206, de 25 
de juliol de 1889): https://www.boe.es/eli/es/rd/1889/07/24/(1)/con 
13 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006): 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con 
14 Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i d’interrupció de l’embaràs. 
(BOE núm. 55, de 4 de març de 2010): https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/03/03/2/con  
15 Llei Orgànica 3/2021, de 25 de març, de Regulació de l'Eutanàsia. (BOE núm. 72, de 25 de març del 
2021): https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3/con 
16 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins Lucratius i dels 
Incentius Fiscals al Mecenatge. (BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2002): 
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2010/03/03/2/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/03/24/3/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/23/49/con


 

Ciències Religioses de Barcelona i la Dra. Francisca Pérez-Madrid de la Universitat 
de Barcelona, coincideixen en què el marc de la LOLR és correcte i suficientment 
ampli per garantir els diversos aspectes que es deriven d’aquest dret fonamental.  

Una qüestió que destaquen molts entrevistats és el fet que el problema no és la 
legislació, sinó l’aplicació d’aquest marc legal. En aquest sentit, la catedràtica 
Pérez-Madrid remarca que la secularització pot contribuir-hi. També hi 
coincideixen la majoria de membres de comunitats religioses, com per exemple 
un representant de la comunitat Bahá'í, que creu que “a nivell institucional el marc 
legal es respecta, però no tant quan arriba al funcionariat de base”. Hi ha altres 
membres, com un representant de l’Església anglicana o de la comunitat 
musulmana, que creuen que el marc normatiu discrimina positivament a favor de 
l’Església catòlica. Així ho sosté també la Fundació Ferrer i Guàrdia. D’altra banda, 
un membre de l’Església catòlica creu que des de segons quins llocs es menysprea 
allò catòlic per ser "el de sempre" i es tendeix a fomentar més sovint allò diferent. 
La sotsdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Puerto García, creu que 
l’Estat ha de treballar des del principi de laïcitat que permeti incorporar la 
diversitat religiosa en les polítiques públiques. 

La presència del fet religiós en el nostre món és una realitat que l'ordenament 
jurídic contempla a l'hora de regular les relacions socials i les situacions de fet de 
la societat. L’aconfessionalitat de l'Estat, el reconeixement ple de la llibertat 
religiosa i el fort moviment migratori dels últims anys, han fet que la realitat social 
estigui integrada per un determinat nombre de creients i de no creients. Els 
ciutadans creients, pertanyents a una o altra confessió, amb major o menor 
nombre de membres, coexisteixen entre si i amb altres persones indiferents, 
agnòstiques o atees, i tenen el dret fonamental de professar i de practicar les 
seves creences o de no fer-ho17.  

La llibertat religiosa “és un principi d'organització social i de configuració cívica, 
perquè conté una idea o definició d'Estat”18. Conjuntament amb el principi 
d’igualtat, “és un element bàsic en el nostre sistema polític que determina 
l’actitud de l’Estat cap als fenòmens religiosos i el conjunt de relacions entre 
l’Estat i les esglésies i confessions”. Quan desapareix la confessionalitat de l'Estat, 
aquest s'obliga a reconèixer i garantir el dret de llibertat religiosa amb la major 

17 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 17: https://bit.ly/3xeSPLH 
18 Ferrer, J. y Viladrich, P. J. (2012) Los principios informadores del Derecho eclesiástico español. En Ferrer, 
J. (Coord.). Derecho eclesiástico espanyol. EUNSA. P.90. 



amplitud possible als ciutadans (vessant individual) i confessions (vessant 
col·lectiva).  

Els afers religiosos en el si del Govern espanyol es gestionen des de la Subdirecció 
General de Llibertat Religiosa del Ministeri de Presidència, relacions amb les Corts 
i Memòria Democràtica. Entre les seves funcions es troben “les relacions amb les 
confessions religioses”; “el seguiment, anàlisi, assistència i desenvolupament de la 
llibertat religiosa i de culte, i la coordinació amb els òrgans competents”, 
“l’elaboració de propostes de col·laboració amb les comunitats religioses”19, entre 
d’altres.  

La Comissió Assessora de Llibertat Religiosa va ser creada per la LOLR el 1980 en 
el marc del Ministeri de Justícia. Les seves funcions són ”l’estudi, informe i 
proposta de totes les qüestions relatives a l'aplicació d'aquesta Llei Orgànica i 
particularment, i amb caràcter preceptiu, la preparació i el dictamen dels acords 
o convenis de cooperació amb les confessions religioses” (art. 8). Amb el Reial 
Decret 932/201320 es va regular la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa, pel 
qual la comissió va començar a realitzar informes anuals sobre l’estat de la llibertat 
religiosa a Espanya el 2014, entre altres. Tot i això, cal destacar que l’últim Informe 
anual publicat per la Comissió és de l’any 2018. Així doncs, es va publicar 
anualment des del 2014 al 2018.  

 

En relació amb la protecció i el desenvolupament de la llibertat religiosa en l’àmbit 
català, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya21 (EAC) regula, en el seu article 161, les 
relacions amb les confessions religioses en els següents termes: 

1. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’entitats 
religioses que acompleixen llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, 
la regulació i l’establiment de mecanismes de col·laboració i cooperació 

19 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. (2022). 
Subdirección General de Libertad Religiosa: Funciones: https://bit.ly/3BhmUMo 
20 Reial Decret 932/2013, de 29 de novembre, pel qual es regula la Comissió Assessora de Llibertat 
Religiosa. (BOE núm. 300, de 16 de desembre de 2013): 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/16/pdfs/BOE-A-2013-13069-C.pdf  
21 Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. (DOGC 
núm. 4680 de 20 de juliol de 2006): https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/16/pdfs/BOE-A-2013-13069-C.pdf
https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf


 

per a l’acompliment de llurs activitats en l’àmbit de les competències de la 
Generalitat. 

2. Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria relativa 
a la llibertat religiosa. Aquesta competència inclou en tot cas: 

a) Participar en la gestió del registre estatal d’entitats religioses 
amb relació a les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses que acompleixen llur activitat a Catalunya, en els termes 
que determinin les lleis. 

b) L’establiment d’acords i convenis de cooperació amb les 
Esglésies, les confessions i les comunitats religioses inscrites en el 
registre estatal d’entitats religioses, en l’àmbit de competències de 
la Generalitat. 

c) La promoció, el desenvolupament i l’execució, en l’àmbit de les 
competències de la Generalitat, dels acords i dels convenis signats 
entre l’Estat i les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses inscrites en el registre estatal d’entitats religioses. 

3. La Generalitat col·labora en els òrgans d’àmbit estatal que tenen 
atribuïdes funcions en matèria d’entitats religioses. 

En conseqüència, la Generalitat de Catalunya té atribuïdes i ha desenvolupat 
algunes competències legislatives i polítiques relacionades amb la protecció i 
desenvolupament del dret a la llibertat religiosa. En aquest sentit, l’EAC reconeix 
el dret a la llibertat de religió i el principi de no discriminació per motius religiosos 
en els següents termes: 

Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb 
independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la 
condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’erradicació 
del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de 
qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les 
persones (art. 40.8). 
 
Els poders públics han de vetllar per la convivència social, cultural i religiosa 
entre totes les persones a Catalunya i pel respecte a la diversitat de 
creences i conviccions ètiques i filosòfiques de les persones, i han de 
fomentar les relacions interculturals per mitjà de l’impuls i la creació 
d’àmbits de coneixement recíproc, diàleg i mediació (art. 42.7). 



Des d’un punt de vista més general, l’EAC també remarca en l’article 4 que “els 
poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i 
la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la 
participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, 
i han de reconèixer el dret dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat”. 
Altres articles de l’EAC que tenen relació amb els afers religiosos es mencionaran 
en apartats posteriors de l’Informe.  

Cal destacar en aquest punt que la Generalitat de Catalunya ha estat pionera en 
l’aprovació d’una norma legal reguladora dels centres de culte, la Llei 16/2009 de 
Centres de Culte22 (LCC), adreçada a garantir l’exercici del dret de llibertat de 
culte i vetllar perquè els centres disposin de les condicions adequades a la seva 
activitat.  

La Generalitat de Catalunya gestiona els afers religiosos des de la Direcció General 
d’Afers Religiosos (DGAR) del Departament de Justícia. És un organisme únic al 
territori espanyol i va ser creat l'any 2000 per a: “1) Atendre les diferents entitats 
religioses establertes a Catalunya. 2) Aplicar els acords del Govern amb els òrgans 
representatius de les diferents confessions religioses a Catalunya i vetllar pel seu 
compliment. 3) Exercir la representació ordinària de la Generalitat enfront de les 
entitats religioses. 4) Elaborar estudis i informes i promoure activitats de difusió 
en matèria d'assumptes religiosos. 5) Establir i mantenir relacions amb els 
responsables institucionals per a temes de l'àmbit religiós. 6) Participar en la 
gestió del Registre d'entitats religioses en col·laboració amb l'Administració 
General de l'Estat”23.  

De totes maneres, cal destacar que degut a la transversalitat del fet religiós, altres 
Departaments i unitats de la Generalitat gestionen la diversitat religiosa des de 
les seves competències. Per exemple, la Direcció General de Serveis Penitenciaris 
s’encarrega de gestionar l’assistència religiosa a les presons; el Departament de 
Salut, de l’assistència als centres hospitalaris; el Departament d’Educació, de 
l’ensenyament de la religió; el Departament de Cultura, del patrimoni cultural de 
titularitat religiosa, entre d’altres. En aquestes tasques, la Direcció General 
d’Afers Religiosos dóna suport als òrgans competents.  

22 Llei 16/2009, del 22 de juliol, de Centres de Culte. (DOGC, núm. 5432, de 30 de juliol de 2009). 
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/07/22/16#1311652  
23 Generalitat de Catalunya (2022). Direcció General d’Afers Religiosos: https://bit.ly/3FkgLiT 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2009/07/22/16#1311652


 

A més, el Govern de la Generalitat també compta amb un Consell Assessor per a 
la Diversitat Religiosa24, format per 15 membres independents, amb els objectius 
de: “a) Assessorar o informar la persona titular del departament de la Generalitat 
de Catalunya competent en matèria d'afers religiosos de la Generalitat sobre les 
qüestions que li siguin plantejades. b) Proposar les actuacions o els plantejaments 
que consideri adequats en el marc de les relacions amb les diferents esglésies, 
confessions i comunitats religioses que acompleixen la seva activitat a Catalunya. 
c) Assessorar i donar suport, a petició de la persona titular del departament de la 
Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers religiosos, en les relacions 
de col·laboració o de cooperació que impliquin la participació del Govern o del 
Parlament de Catalunya en institucions de l'Estat o en organitzacions 
internacionals.” 

 

La gestió de la diversitat religiosa a nivell local requereix un coneixement profund 
sobre els diversos aspectes administratius que hi tenen a veure, així com 
sensibilitats socials i culturals, entre altres25. En aquest sentit, alguns ajuntaments 
compten amb una oficina dedicada als afers religiosos. Ser coneixedors de la 
realitat religiosa del respectiu municipi és imprescindible per tal de garantir el 
dret a la llibertat religiosa. Aquest coneixement no només implica dades 
objectives com el nombre de centres de culte o de persones religioses, sinó també 
quines són les necessitats d’aquestes comunitats i les qüestions que s’han de 
plantejar en aquest sentit26. L’Observatorio del Pluralismo Religioso destaca les 
següents variables a tenir en compte per poder dissenyar un model de gestió de 
la diversitat religiosa adequat:  

- Nombre de centres de culte i localització.  
- Característiques dels centres de culte.  
- Perfil sociodemogràfic i expectatives de creixement de les comunitats 

religioses. 
- Especificitats ètniques i nacionals dels diferents grups.  

24 El Dr. Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la 
Generalitat de Catalunya, és membre del Consell Assessor de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de 
Consciència.  
25 Observatorio del Pluralismo Religioso. (2016). Manual para la gestión municipal de la diversidad 
religiosa (2ª edición revisada): https://bit.ly/3B6dfbk  
26 Ibid.  



- Manera i grau d’articulació entre els grups religiosos d’una mateixa 
confessió presents al territori.  

- Existència o no d’interlocutors legitimats pels diferents grups religiosos 
d’una mateixa confessió.  

- Perfil d’activitats educatives, socials i culturals de les comunitats religioses 
i destinataris de les mateixes.  

Les administracions locals són les que estan més ben situades per promoure la 
integració, i la religió pot ser un element important per fomentar-la. Ser membre 
d'una comunitat religiosa és una part fonamental de la identitat27.  

L’Observatorio del Pluralismo Religioso explica que les sol·licituds que es fan més 
freqüentment per part de les comunitats religioses a les administracions locals 
(com demanar permisos per obrir centres de culte o per fer actes a la via pública) 
no són diferents a les que fan altres col·lectius. El fet de pertinença religiosa no 
hauria d’implicar que la sol·licitud es tramiti o consideri de manera diferent28. La 
formació del personal que s’encarrega d’aquestes gestions hauria de ser 
específica en aquest sentit, i podria comptar amb les aportacions de les pròpies 
confessions religioses.  

La gestió efectiva de la diversitat religiosa implica la coordinació entre diferents 
entitats administratives locals, com per exemple el serveis funeraris o 
d’urbanisme, entre d’altres. És necessària, per tant, una mirada interdisciplinar i 
transversal que garanteixi el dret a la llibertat religiosa. Com a conseqüència, 
assignar específicament la gestió pública dels afers religiosos a algun organisme, 
des d’una persona tècnica a una oficina sense que sigui necessària l’exclusivitat, 
resulta beneficiós.  

Barcelona és un municipi a destacar, ja que compta amb l’Oficina d’Afers 
Religiosos (OAR) de l’Ajuntament, des de la qual s’atén i assessora sobre qualsevol 
fet relacionat amb el dret a la llibertat religiosa i de consciència. S’organitzen 
debats i activitats de diàleg entre les diverses comunitats religioses, així com 
accions de difusió de la pluralitat religiosa present a la ciutat. Per exemple, 
l’Oficina posa a disposició de les escoles l’oportunitat de fer visites a diversos 
centres de culte de Barcelona per a l’alumnat de secundària.  

27 Ibid.  
28 Ibid.  



 

L’Ajuntament de Barcelona també va aprovar el Pla Municipal contra la 
Islamofòbia, realitzat per l’Àrea de Drets de Ciutadania, Transparència i 
Participació, dirigit a prevenir actes islamòfobs i a engegar els mecanismes 
necessaris un cop s’ha produït la discriminació. La seva existència es va perllongar 
des del gener del 2017 al juny del 2018.  

Tanmateix, al desembre del 2017 es va aprovar la Mesura de Govern sobre la 
garantia del tracte igualitari a les entitats religioses pel que fa a la realització 
d’activitats puntuals a l’àmbit públic, amb els objectius d’enfortir l’OAR, realitzar 
formacions a les entitats religioses i reforçar les subvencions per a l'adequació 
dels centres de culte29.  

Diversos membres de comunitats religioses de Barcelona destaquen positivament 
la tasca de l’OAR, com la comunitat Bahá'í, l’Església ortodoxa sèrbia o el Temple 
Hare Krishna. Un comissionat de l’Ajuntament, però, remarca que en ocasions és 
difícil garantir els drets perquè hi ha qüestions que no són competència de 
l’Ajuntament. A més, una tècnica de l’OAR destaca que dins de l’administració no 
està normalitzada la pluralitat religiosa i és perquè la pròpia administració no és 
diversa a nivell cultural ni religiós, degut a dificultats en l’accés a l’ocupació.  

Hi ha diversos ajuntaments que organitzen o donen suport a jornades de portes 
obertes de centres de culte o rutes interreligioses per tal que els ciutadans 
coneguin la pluralitat religiosa dels seus municipis.  

Per exemple, l’Ajuntament de Sabadell organitza anualment una Jornada de Portes 
Obertes des del 200930 i l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb 
l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, organitza la Nit de les Religions 
cada any des del 2016. Al desembre 2021, també es va celebrar la primera edició 
de la Nit de les Religions a Tarragona. S’ha contactat a la Federació de Municipis 
de Catalunya per conèixer altres iniciatives municipals però no s’ha rebut més 
informació.  

L’Ajuntament de Lleida, per exemple, va crear l’Assemblea Municipal de les 
Religions l’any 2005. Amb l’objectiu de garantir el dret a la llibertat religiosa i de 
consciència, aquest òrgan té funcions assessores i consultives en tot allò 
relacionat amb els afers religiosos que tingui lloc a la ciutat.  

29 Ajuntament de Barcelona. (2017). Mesura de Govern: Sobre la garantia del tracte igualitari a les 
entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic: https://bit.ly/382wkzw   
30 Ajuntament de Sabadell. (2020). Portes obertes als centres de culte | Creences i conviccions: 
https://bit.ly/3vZm42E 



La Fundación Pluralismo y Convivencia va crear un programa per ajudar les 
administracions locals a gestionar la diversitat religiosa. Per adherir-s’hi, els 
municipis signen una carta amb la qual es comprometen a millorar la gestió. Dels 
17 municipis adscrits a nivell espanyol, de Catalunya s’hi troben Barcelona i 
Sabadell.  

A part de Barcelona, les comunitats religioses entrevistades de Girona també 
coincideixen en destacar l’ajuda prestada i la bona comunicació amb l’ajuntament 
en tot allò que necessiten.  

Cal destacar que tant les qüestions relacionades amb els centres de culte com la 
gestió dels cementiris i enterraments són matèria de les administracions 
municipals.  

 

Actualment, l’Estat espanyol ha establert acords de cooperació amb diverses 
confessions religioses. En el cas de l'Església catòlica, es tracta d'un pacte 
internacional entre l'Estat de la Santa Seu, amb personalitat jurídica internacional, 
i Espanya. Les altres comunitats s’han de registrar com a entitat religiosa per 
obtenir personalitat jurídica i signar acords. En aquest sentit, la catedràtica Maria 
Teresa Areces, de la Universitat de Lleida, destaca que el fet que la Constitució 
espanyola mencioni l’Església catòlica no es refereix a un tracte preferencial, sinó 
a aquesta qüestió de personalitat jurídica. A continuació, es detalla quins són els 
acords entre l'Estat espanyol i la Santa Seu: 

- Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol31 (1976). 
- Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol sobre afers jurídics32 (1979). 
- Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol sobre afers econòmics33 (1979). 

31 Instrument de Ratificació d’Espanya a l’Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol, fet a la Ciutat 
del Vaticà el 28 de juliol de 1976: https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-
religiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf  
32 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers jurídics, 
signat el 3 de gener de 1979 a la Ciutat del Vaticà: 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(1)/con  
33 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics, 
signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979: 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(2)/con 

Instrument%20de%20Ratificació%20d’Espanya%20a%20l’Acord%20entre%20la%20Santa%20Seu%20i%20l’Estat%20espanyol,%20fet%20a%20la%20Ciutat%20del%20Vaticà%20el%2028%20de%20juliol%20de%201976
Instrument%20de%20Ratificació%20d’Espanya%20a%20l’Acord%20entre%20la%20Santa%20Seu%20i%20l’Estat%20espanyol,%20fet%20a%20la%20Ciutat%20del%20Vaticà%20el%2028%20de%20juliol%20de%201976
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-29489
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(1)/con
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-29490
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-29490
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(2)/con


 

- Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol sobre ensenyament i afers 
culturals34 (1979). 

- Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol sobre assistència religiosa a les 
Forces Armades i el Servei Militar de clergues i religiosos35 (1979). 

A més, l’Estat espanyol també ha signat acords de cooperació, aprovats per llei, 
amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques36, la Federació de Comunitats 
Israelites d’Espanya37 i la Comissió Islàmica38. Aquests acords tracten la 
col·laboració entre les administracions i les confessions religioses en assumptes 
concrets com, per exemple, l’assistència religiosa en presons, hospitals i forces 
armades, la col·laboració en l’àmbit dels mitjans de comunicació públics per 
establir programes religiosos, la conservació i l’accés al patrimoni cultural, entre 
d’altres.  

Un dels àmbits de col·laboració destacats és l’econòmic, pel qual l’Estat finança 
de forma directa o indirecta, amb exempcions i beneficis fiscals, aquelles 
confessions religioses amb qui té un acord. En el cas de l’Església catòlica, aquest 
finançament directe es dóna a través d’un percentatge de l’impost sobre la renda 
(IRPF) per assignació voluntària. En el cas de les altres tres confessions, es dóna a 
través de subvencions directes.  

Les condicions per signar un conveni de cooperació entre l’Estat i una confessió 
religiosa són les següents: estar inscrit al Registre d’Entitats Religioses i tenir 
arrelament notori. No obstant això, complir aquestes condicions no obliga l’Estat 
a signar un conveni de cooperació39. En relació al notori arrelament necessari per 
establir convenis de cooperació entre l’Estat i les confessions religioses, sobre la 

34 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Ensenyament i 
Afers Culturals, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979: 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)/con  
35 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assistència 
religiosa a les Forces Armades i el Servei Militar de clergues i religiosos, signat a la Ciutat del 
Vaticà el 3 de gener de 1979: https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(4)/con  
36 Llei 24/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Federació 
d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya. (BOE núm. 272, de 12 de novembre de 1992): 
https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/10/24/con 
37 Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Federació de 
Comunitats Israelitas d’España. (BOE núm. 272, de 12 de novembre de 1992): 
https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/10/25/con 
38 Llei 26/1992, de 10 de novembre, per la qual s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Comissió 
Islàmica d’Espanya. (BOE núm. 272, de 12 de novembre de 1992): 
https://www.boe.es/eli/es/l/1992/11/10/26/con 
39 Pluralismo y convivencia. (n.d.). Acuerdos de cooperación: https://bit.ly/3w1r9HU 
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base de la legislació vigent40, actualment les comunitats que l’han signat són: 
Protestantisme (1984), Judaisme (1984), Islam (1989), l’Església de Jesucrist dels 
Sants dels Darrers Dies (2003), els Testimonis de Jehovà (2007) i l'Església 
ortodoxa (2010), malgrat que alguns estan pendents de renovar. 

Quant als acords amb les diferents comunitats religioses, l’advocat i expert Eulogi 
Broto creu que l’administració hauria d’ampliar-los per incloure-hi les comunitats 
minoritàries, que queden més desprotegides. A més, aquesta ampliació també 
contribuiria a enviar un missatge a la societat sobre la importància d’entendre el 
fenomen religiós. La Dra. Montserrat Gas, catedràtica de la Universitat 
Internacional de Catalunya, destaca però que els grups religiosos que hi estan 
inscrits ja tenen personalitat jurídica, cosa que els dóna reconeixement per part 
de l’Estat. Tanmateix, insisteix en què els acords amb l’Estat són paraules majors i 
que cal el notori arrelament. Actualment, es tracta la possibilitat de signar o 
renovar acords amb representants del Budisme, l’Església de Jesucrist dels Sants 
dels Darrers Dies, els Testimonis de Jehovà i l’Església ortodoxa.  

En relació a les propostes de modificació de l’acord amb la Santa Seu, l’esmentada 
experta remarca que s’ha de fer seguint els estàndards internacionals i que no es 
podria fer de manera unilateral. En aquest sentit, assenyala que les propostes 
d’alguns sectors polítics per reformar els acords no tenen fonament. La 
catedràtica Francisca Pérez-Madrid destaca que els acords amb les comunitats 
jueves, musulmanes i protestants són pràcticament els mateixos per a les tres 
comunitats, i que tot i que els textos han funcionat i s’hi ha anat incorporant 
alguna modificació, la realitat de cada comunitat religiosa és molt diversa. Pel que 
fa al notori arrelament, Pérez-Madrid també remarca que hi ha diverses 
confessions que ja el tenen, però que no s’han fet els passos necessaris per tal de 
signar un acord.  

Un membre de l’Església ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia de Barcelona explica 
que la representació d’aquesta Església és rotativa. Degut a que les diverses 
esglésies ortodoxes són independents entre elles i no van acordar un 
representant, es va plantejar una representació rotativa. La catedràtica Pérez-
Madrid també afegeix que els acords amb les comunitats islàmiques, protestants 
i jueves es van fer amb federacions d’entitats, una categoria jurídica que es va 

40 Reial Decret 593/2015, de 3 de juliol, pel qual es regula la declaració de notori arrelament de les 
confessions religioses a Espanya. (BOE núm. 183, de 1 d’agost de 2015): 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/03/593/con 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/03/593/con


 

crear per tal de signar aquests acords. El fet que les federacions incloguin moltes 
comunitats i entitats diferents, però, dificulta de vegades l'entesa. 

Les relacions entre el govern català i les diverses confessions religioses establertes 
a Catalunya es regulen en l’article 161 de l’EAC sota el títol Relacions amb les entitats 
religioses. Com s’ha mencionat prèviament, en aquest article es defineixen les 
competències exclusives i executives que té la comunitat autònoma amb les 
diverses confessions. Concretament, l’EAC estableix que “correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que 
acompleixen llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, la regulació́ i 
l’establiment de mecanismes de col·laboració́ i cooperació́ per a l’acompliment de 
llurs activitats en l’àmbit de les competències de la Generalitat” (art. 161.1). L'EAC 
també atribueix a la Generalitat la competència de participar en la gestió del 
Registre d’Entitats Religioses en relació a les confessions que acompleixen llur 
activitat a Catalunya (art. 161.2), tot i que aquesta competència, que requereix la 
col·laboració entre les dues administracions, no s'ha posat en pràctica. El 2010 es 
va signar un conveni entre l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya amb 
aquest objectiu, però no s’ha arribat a aplicar.  

Hi ha diversos àmbits de col·laboració entre la Generalitat i les confessions 
religioses, com per exemple el finançament de determinades activitats 
relacionades amb la divulgació de la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós, el 
finançament ocasional per realitzar obres als centres de culte, els convenis 
específics en matèria d’assistència religiosa en l’àmbit hospitalari i penitenciari, o 
els acords en matèria de gestió, accés al patrimoni cultural i arxius, entre d’altres.  

El jesuïta, Dr. Jaume Flaquer, director de la Càtedra Andalusa per al Diàleg de les 
Religions, destaca el problema de la representació. Mentre que dins de la tradició 
cristiana tenen representació els catòlics, els ortodoxos, i les comunitats 
evangèliques, “hi ha religions que en el seu si tenen molta pluralitat i, tanmateix, 
els hi demanem que tinguin solament un representant”, com en el cas de l’Islam. 
Un membre de l’Església ortodoxa sèrbia de Barcelona consultat per la Càtedra, 
lamenta que la falta d’un conveni de cooperació com el que es va signar el 2009 
amb la Generalitat, que va tenir una vigència de 4 anys,41 els limita en certs 
aspectes. Per exemple, en qüestions d’obres socials o d’ensenyament.  

41 Presidència. (19 febrer 2009) El Govern consolida la col·laboració amb entitats religioses de Catalunya. 
Govern.cat: https://bit.ly/37iK48R 



La membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa i islamòloga, Jaratullah 
Monturiol, apunta que hi ha poca comunicació i difusió de les activitats i serveis 
que estan disponibles a la ciutadania en matèria d’afers religiosos.  

  



 

  



 

 

 

 

 

 continuació, l’Informe avalua el grau de reconeixement i compliment del 
dret a la llibertat religiosa a Catalunya. En primer lloc, es presenta un anàlisi 
estadístic dels casos de vulneracions al dret fonamental a Catalunya 

registrats entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2021. En segon lloc, 
s’avaluen els diferents àmbits del dret a la llibertat religiosa i s’inclouen els casos 
de vulneracions registrats que estiguin relacionats amb l’àmbit en concret. En 
tercer lloc, s’analitzen les sentències judicials dictades principalment a Catalunya 
en relació a aquest dret per extreure’n conclusions sobre la interpretació jurídica 
la interpretació jurídica que se n'ha fet.  

 
Una de les fonts d’informació pel registre d’incidents han estat els mitjans de 
comunicació. A més, s’han consultat els següents documents i informes: 

- Informe del Ministeri de Justícia d’Espanya.  

A 



 

- Informe del Defensor del Pueblo.  
- Informes del Relator especial de les Nacions Unides sobre la llibertat de 

religió o creences en relació a Espanya. 
- Informes de l’organització Aid to the Church in Need. 
- Informe de l’US Department of State sobre llibertat religiosa a Espanya.  
- Informe de Discriminacions de l’Ajuntament de Barcelona.  
- Registre de vulneracions de l’OSCE.  
- Informe de l’Observatorio Andalusí. 
- Informe del Síndic de Greuges.  
- Informe Anual de l’Observatori de la Islamofòbia a Catalunya. 

 
S’ha registrat un total de 80 casos (Annex I), dels quals 2 han estat testimoniats 
per membres de la Càtedra: un ha sorgit d’una entrevista amb una comunitat 
religiosa i un altre ha estat rebut a través del formulari habilitat a la web de la 
Càtedra amb aquesta finalitat. 

L’objectiu d’aquest apartat és descriure i relacionar estadísticament les variables 
que caracteritzen els casos de violació al dret a la llibertat religiosa enregistrats a 
Catalunya durant els períodes anuals 2020-2021. La contribució estadística ha de 
permetre aportar evidències que informin sobre els possibles motius, tendències 
i riscs associats als casos enregistrats. 
 
A continuació, s’ofereixen les explicacions metodològiques necessàries per 
comprendre el significat i codificació de cadascuna de les variables. Les 
indicacions per a la interpretació dels resultats s’adjunten amb els resultats de les 
anàlisis.  

S’han mesurat qualitativament un total de 8 paràmetres i variables. 6 variables són 
nuclears perquè informen directament sobre les propietats o característiques de 
cada cas. En canvi, 2 variables són indicadors de control complementaris que 
informen sobre possibles biaixos atribuïts a la difusió de les notícies associades a 
cada cas. Aquestes variables s’han inclòs perquè la forma com es comunica 
cadascun dels casos podria ser desinformant per als usuaris i generar confusions 
en les interpretacions estadístiques. 
 
Les variables nuclears són: 
 
 
 
 



• Tipus de confessió 

Informa sobre la religió atribuïda a cada cas. Els valors i categories d’aquesta 
variable són:  
1) Islam. 
2) Catolicisme. 
3) Judaisme.  
4) Altres confessions. 
 

• Tipus de fet  

Aporta informació sobre quina va ser la violació al dret a la llibertat religiosa en 
cada cas. Els valors i les categories són les següents:  
1) Atacs o danys a centres de culte, edificis de comunitats religioses o imatges 
religioses. 
2) Discurs d’odi. 
3) Ofensa als sentiments religiosos i accions que dificulten la celebració d’actes 
religiosos.  
4) Actes discriminatoris i de rebuig. 
5) Violació de la llibertat religiosa d'expressió i d’organització.  
 

• Actors 

Indica qui ha causat o promogut cada cas de violació enregistrat. Els actors poden 
ser individus o entitats. Per tant, els valors i les categories han estat les següents: 
1) Partit polític. 
2) Estat (inclou autoritats municipals, regionals o nacionals). 
3) Societat en general (representa iniciatives individuals independents).  
4) Agents no estatals (inclou les entitats no estatals i els formadors d’opinió).  
5) Desconegut (s’especifica quan l’actor no és identificable).  
 

• Àmbit  

Aquesta variable reporta informació sobre el context en què s’ha generat i 
desenvolupat cada cas de violació al dret. Els contextos poden ser físics o digitals 
i, per tant, els valors i les categories són:  
1) Àmbit religiós (especificable quan la violació succeeix en entorns religiosos, 
inclosos els entorns socials). 
2) Àmbit relacionat amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials. 
3) Àmbit relacionat exclusivament amb l’expressió de la llibertat religiosa i 
simbologia. 



 

4) Àmbits professionals (inclou l’àmbit educatiu, laboral i sanitari).  
5) Àmbit desconegut. 
 

• Relacionat amb la COVID-19? (també àmbit o factor COVID-19) 

Aquest paràmetre determina si cadascun dels casos està relacionat per un motiu 
atribuïble a la crisi de la COVID-19. Els valors i les categories són dicotòmiques:  
0) No. 
1) Sí. 
 

• Factor de gènere 

Indica si en el cas hi ha motius relacionats amb el gènere. La classificació dels valors 
i de les variables també va ser dicotòmica:  
0) No. 
1) Sí. 
 
Les variables complementàries són: 
 

• Biaix basat en atribucions causals 

Indicador que informa sobre si en el titular de cada notícia hi ha una inferència 
causal atribuïda. Les inferències causals són deterministes i requereixen 
justificacions formals que en un titular no es poden incloure. Està estadísticament 
comprovat que les inferències causals no justificades generen un augment dels 
prejudicis, del pensament irracional i impulsiu. Aquesta tendència contrastada 
està fonamentada en la teoria cognitiva de les il·lusions causals (consultar Matute 
et al., 2022). En aquest cas, només s’identifiquen dicotòmicament aquelles 
notícies que cometen aquesta inferència i, per tant, els valors i les categories són 
dicotòmiques:  
0) No. 
1) Sí. 
 

• Nivells de sensacionalisme 

Indicador que determina el nivell o grau d’atenció que genera el titular de 
cadascuna de les notícies atribuïdes en cada cas de violació a la llibertat religiosa. 
Aquest factor complementari s’inclou amb l’objectiu de comprovar amb quins 
nivells d’atenció es reporten els casos enregistrats. És necessària una resposta 
atencional òptima per tal de no cometre biaixos en la interpretació dels casos. 
Quan la resposta atencional (conseqüència/resposta produïda pel titular de les 



notícies) és excessivament elevada, la inferència sobre què tracta el cas o la 
notícia tendeix al biaix/error (Klein & Harris, 2009).  
 
Amb l’objectiu d’operativitzar els nivells de sensacionalisme dels titulars, els 
valors i les categories d’aquesta variable estan basats en tres nivells:  
0) No hi ha sensacionalisme. 
1) Sensacionalisme moderat. 
2) Sensacionalisme alt.  
 

• Els criteris de classificació del sensacionalisme  

El sensacionalisme és alt/elevat quan el titular presenta 2 o més d’alguna de les 
següents característiques:  
 
- Manifesta continguts desagradables de forma atractiva o seductora.  
- Menciona explícitament el nom i cognoms d’una figura pública (inclou 

persones físiques i entitats). 
- Expressa continguts entre cometes.  
- Menciona continguts populars i/o ideològics.  
- Presenta signes d’interrogació i exclamació.  
- Presenta comparacions o analogies satíriques.  
- Menciona continguts sarcàstics (s’inclou el cinisme). 

 
El nivell serà moderat quan el titular només compleixi amb 1 sola de les 
característiques anteriors. 

Les dades brutes van ser processades en una nova matriu per realitzar les anàlisis 
estadístiques que s’exposen en aquest document. Es va utilitzar el paquet 
estadístic SPSS.27 i també el llenguatge de programació R per l’obtenció de 
determinats indicadors (R Core Team, 2022). Degut a la divergència en les 
classificacions originals de les variables (en relació a les dades en brut), es van 
definir noves categories operatives amb l’objectiu de maximitzar la informació i 
millorar la potència dels contrastos estadístics. No s’han identificat respostes 
atípiques ni casos amb valors perduts.  

El nombre total de casos enregistrats (N) els anys 2020 i 2021 fou 80. La 
informació sobre el procés d’identificació i selecció dels casos s’especifica en una 



 

altra secció (vegeu el capítol 3 - Metodologia, pàg. 14) de l’Informe complet sobre 
la Llibertat Religiosa a Catalunya.  
 
Taules de freqüències  
 

• Tipus de religió/confessió 

Taula 1.  

Religions/Confessions Freqüències Percentatges (%)a 

Islam 46 58 

Catolicisme 16 20 

Judaisme  13 16 

Altres* 5 6 

Notes: *S’inclouen 1 cas d’ateisme, 1 cas de sikhisme, 2 casos de Testimonis de 
Jehovà i un cas que afectava conjuntament a l’Islam i al Judaisme. 
a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
• Tipus de fet 

Taula 2.  

Tipus de fet Freqüències Percentatges (%)a 

Atacs o danys materials als centres 
de culte 

15 19 

Discurs d’odi 24 30 

Ofenses als sentiments i accions en 
contra de la religió 

12 15 

Actes discriminatoris i de rebuig 21 26 

Violació a la llibertat d’expressió 
religiosa 

8 10 

a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
 



• Actors 

Taula 3.  

Actors Freqüències Percentatges (%)a 

Partit polític 14 18 

Estat 10 13 

Societat general 16 20 

Agents no estatals 18 23 

Actors desconeguts 22 28 

a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
• Àmbit 

Taula 4.  

Àmbit Freqüències Percentatges (%)a 

Àmbit religiós* 42 53 

Mitjans de comunicació 19 24 

Llibertat d’expressió religiosa 10 13 

Àmbit laboral, educació i sanitari 5 6 

Altres** 4 5 

Notes: *S’inclouen casos de centres de culte, àmbit funerari i ministres de 
culte. 
** Inclou casos que no són d’un àmbit concret. 
a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
• Àmbit COVID-19 

Taula 5.  

Àmbit COVID-19 Freqüències Percentatges (%)a 

No 70 88 

Sí 10 13 

a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
• Factor de gènere 

Taula 6.  

Àmbit COVID-19 Freqüències Percentatges (%, exactes) 

No 72 90 

Sí 8 10 

 
La religió/confessió predominant entre els casos de violació enregistrats va ser la 
islàmica (58% dels casos), seguida del Catolicisme (20%) i el Judaisme (16%).  
 
El discurs d’odi va ser el tipus de fet més freqüent que va caracteritzar els casos 
de violació (30%). No obstant, també són destacables els actes discriminatoris i 
de rebuig (26%) i els danys materials o atacs als centres de culte (19%).  
 
En relació als agents implicats en els casos, la majoria van ser d’origen desconegut 
o anònim (28%). L’estat i els partits polítics representen el 31% dels actors 
implicats en el casos i el 23% correspon a agents no estatals. Igualment, la societat 
general (sense especificar) va representar el 20% dels casos.  
 
En relació a l’àmbit o context on es va produir cada cas de violació, l'àmbit més 
prevalent va ser el religiós (amb un pes del 53%). Això implica que la majoria de 
les violacions al dret es van produir en el context i les infraestructures religioses 
(p. ex. en els llocs de culte). Els mitjans de comunicació van representar el 24% 
dels casos (això inclou també les xarxes socials). Més específicament, el 13% dels 
casos corresponen a violacions contextualitzades en el camp de la llibertat 
d’expressió. Això significa que el 13% de les violacions al dret es van produir en 
activitats on s’intentava manifestar un contingut religiós. 



A més, l’11% dels casos es van produir en l’àmbit professional o desconegut. 
Finalment, pel que fa als factors de la COVID-19 i de gènere, podem determinar 
que: tan sols el 10% dels casos de violació al dret a la llibertat religiosa van estar 
relacionats amb les polítiques públiques atribuïdes a la COVID-19 i el 8% tenien 
continguts relacionats amb el gènere. Aquests percentatges són molt baixos i, 
probablement, constitueixen dues variables poc significatives com a indicadors 
causals dels casos de violació al dret a la llibertat religiosa. Malgrat això, no podem 
inferir que el gènere i la COVID-19 no siguin dues variables rellevants i 
problemàtiques en altres àrees de la pràctica i manifestació religiosa. 

Els gràfics de barres s’inclouen com a complement a la informació aportada al 
paràgraf anterior i les xifres estan basades en percentatges. 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 



 

Taules de freqüències 
 

• Sensacionalisme 

Taula 7.  

Sensacionalisme Freqüències Percentatges (%)a 

No 46 58 

Moderat 27 34 

Sí 7 9 

a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
 

• Atribucions causals 

Taula 8.  

Atribucions causals Freqüències Percentatges (%)a 

No 55 69 

Sí 25 31 

a. Risc de percentatge d’error: ±1% (per arrodoniment) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gràfics de barres (en percentatges):  
 

 
 

 
 
Les variables sensacionalisme i atribucions causals s’inclouen com a factor de 
control en el tractament quantitatiu i qualitatiu dels casos enregistrats. Molts dels 
casos reportats procedeixen de mitjans de comunicació formals que manifesten 



 

la informació amb estructures i continguts que poden alterar els nivells d’atenció 
del públic i també poden establir relacions de causa absolutes que estarien 
infundades o serien incorrectes si la contrastabilitat causal no fos demostrable. 
Això s’ha explicat en la introducció inicial i presentació de les variables. 
 
La majoria dels casos (el 58%) no van presentar titulars sensacionalistes atenent 
als criteris establerts. El 34% dels casos sí que aportaven continguts amb 
sensacionalisme que podien alterar l’atenció del públic consumidor. En relació a 
les atribucions causals, el 69% dels casos no van cometre aquest biaix i la 
informació es manifestava sense la realització d’inferències subjectives. El 31% 
dels enregistraments sí que van cometre aquest error.  
 
Per ells mateixos, aquests percentatges no són interpretables o no es poden 
utilitzar per inferir si el sensacionalisme i les atribucions causals han influït 
negativament sobre les altres variables. Aquest tipus d’anàlisi requereix l’ús de la 
inferència estadística a partir de models de probabilitat. A continuació s’exposen 
les associacions i inferències estadístiques realitzades, així com la seva 
fonamentació matemàtica.  

Tipus d’associacions entre variables:  
 
1) Tipus de religió/confessió vs. tipus de fets. 
2) Tipus de religió/confessió vs. actors. 
3) Tipus de religió/confessió vs. àmbits. 
4) Tipus de religió/confessió vs. sensacionalisme. 
5) Tipus de religió/confessió vs. atribucions causals. 
 
Les relacions d’inferència s’han quantificat utilitzant la distribució de probabilitat 
χ2, els coeficients de contingència i el coeficient de correlació Φ. Aquestes anàlisis 
permeten conèixer si la violació a la llibertat religiosa varia o coincideix amb 
religions específiques, tot formant tendències i canvis qualitatius. De la mateixa 
manera, també serveixen per examinar si els factors de control han interferit en 
els casos i classificacions de les altres variables.  
 
Els càlculs, criteris de decisió i interpretació s’extreuen del manual estadístic 
d’Escolà-Gascón (2022), publicat per McGraw-Hill. Les equacions que permeten 
estimar els estadístics i coeficients utilitzats van ser: 
 
 
 



Per al valor estadístic χ2: 
 

 
 
Aquesta equació cal aplicar-la sobre les taules de contingència i no utilitzant les 
dades en brut. El significat de les anotacions és el següent: 

 

ijn  és la freqüència observada a la taula de contingències en les categories i j. 
ˆ

ijm és la freqüència esperada segons l’atzar matemàtic.  
 
L’equació que estima l’atzar esperable és:  
 

 
 
Pel coeficient de contingència: 
 

 
 
 
Per l’índex V de Cramèr: 
 

 
 
 
Pel coeficient de correlació Φ: 
 

 
 
Els valors del coeficient de contingència, V de Cramèr i coeficient Φ fluctuen 
entre zero i un (ambdós inclosos). El resultat s’interpreta com el grau d’associació 



 

entre dues variables categòriques o força amb què les coincidències succeeixen 
entre les classificacions dels casos.  
 
Per poder inferir classificacions o pronòstics també s’ha calculat el coeficient de 
λ Wilks, el qual adquireix la següent expressió: 
 

 
 
El resultat fluctua entre el ~0 i l’ ~1. El coeficient λ permet estimar la probabilitat 
mínima associada de realitzar un pronòstic o una classificació estimada dels casos 
entre dues variables de forma correcta. Tots aquests indicadors s’ofereixen de 
forma conjunta a la Taula 14. 

Aquests models estadístics de probabilitat tenen com a objectiu poder realitzar 
generalitzacions (sempre que hi hagi significació estadística) des de les dades de 
la mostra a tot el conjunt de la població de referència. La generalització és una 
inferència probabilística i per tant hi ha un marge d’error. En la majoria dels 
contrastos aplicats, el marge d’error és de l’1%. En termes conceptuals això 
significa que, de cada 100 contrastos aplicats amb aquestes variables, en almenys 
un, la generalització estadística serà equivocada (i per tant no serà vàlida). La 
decisió del marge d’error s’estableix a priori i queda fixada pels 
convencionalismes científics en cada àrea i disciplina de coneixement. En el cas de 
les ciències socials, els marges d’error en la generalització estadística fluctuen 
predominantment entre l’1% i el 5% (consultar el manual de Escolà-Gascón, 2022 
per a més informació).  
 
Per tant, els models de probabilitat i el marge d’error que s’ha explicat tenen dues 
conseqüències importants: per una banda, si la mostra supera el nombre de 30 
casos i la significació estadística (també anomenada nivell crític o p) és inferior al 
marge d’error (això vol dir p<0,01), es podrà inferir una generalització. 
Concretament, la generalització ens permetrà assegurar (amb els respectius 
marges de error) que les tendències observades a la mostra representen 
aproximadament o tenen molta probabilitat de coincidir (concretament, amb un 
99% de confiança) amb les tendències de la població general. D’altra banda, 
també cal destacar que, la generalització estadística requerirà noves replicacions 
i contrastos de les anàlisis que s’ofereixen en aquesta secció. Si les replicacions 



foren coincidents, això donaria major grau de consistència als resultats i la 
generalització poblacional seria més estable. En aquest primer Informe generem 
els primers contrastos (que no són replicacions) i, per tant, aquest segon punt 
quedaria com a una possible limitació que s’hauria d’aplicar en les futures 
recerques en aquesta àrea i àmbit. 
  
D’aquesta manera, els resultats que es presenten a continuació expressen 
tendències, coincidències i efectes observats matemàticament en els casos 
(mostra) i que són descrits des de la generalització probabilística quan la 
significació estadística sigui inferior al marge d’error. Definitivament, això vol dir 
que són generalitzacions que tenen un marge d’error (1%) i un nivell de confiança 
(99%) i, conseqüentment, les generalitzacions han d’interpretar-se en termes 
absoluts. Advertim aquesta qüestió per evitar les deduccions i discussions 
confuses del lector respecte als contrastos estadístics aplicats en les següents 
subseccions.  

S’ofereix la Taula de contingències nou que relaciona les variables tipus de 
religió/confessió i tipus de fet. Entre parèntesi s’especifiquen les freqüències 
esperades en cada casella:  
 

Taula 9 de contingències.  

Religions/ 
Confessions 

Atacs o 
danys  

materials 

Discurs  
d’odi 

Ofenses als 
sentiments i 

accions en contra 
de la llibertat 

religiosa 

Actes 
discriminatoris 

i de rebuig  

Violació  
de la 

llibertat 
religiosa 

Islam 
4 11 6 18 7 

(8,6) (13,8) (6,9) (12,) (4,6) 

Catolicisme 
10 0 4 2 0 

(3) (4,8) (2,4) (4,2 (1,6) 

Judaisme 
0 10 2 1 0 

(2,4) (3,9) (2) (3,4) (1,3) 

Altres 
1 3 0 0 1 

(0,9) (1,5) (0,8) (1,3) (0,5) 



 

El gràfic de barres agrupades facilita la comprensió i visualització de les 
tendències:  
 

 
 
L’Islam tendeix a ser la religió que ha rebut més actes discriminatoris i de rebuig. 
Igualment, el Catolicisme ha estat la confessió amb majors danys materials i atacs 
als centres de culte. En canvi, la religió jueva ha estat víctima de casos on 
predominava el discurs d’odi. Aquestes coincidències entre religions i tipus de 
fets són explicades per l’atzar estadístic amb una probabilitat inferior l’1%.  
 
Per tant, considerant els models de generalització estadística aplicats (vegeu 
Taula 14), els casos de violació a la llibertat religiosa varien o canvien 
sistemàticament d’acord amb el tipus de religió/confessió que es pretén agredir. 
La relació entre el tipus de religió/confessió i tipus de fets presenta correlacions 
que fluctuen entre 0,462 i 0,801 (essent 1 el valor màxim de la mètrica). Això 
implica que les coincidències són significatives amb una força estadística intensa. 
Atenent als resultats, el coeficient λ indica que la probabilitat de realitzar una 
classificació correcta tant del tipus de religió/confessió com del tipus de fet és 
del 0,256 (25,6%). Aquest darrer resultat és baix, cosa que suggereix la necessitat 
de reduir el nombre de categories de cadascuna de les variables i d’ampliar el 
nombre de casos enregistrats.  



S’ofereix la Taula de contingències 10 que relaciona les variables tipus de 
religió/confessió i actors. Entre parèntesi s’especifiquen les freqüències 
esperades en cada casella:  
 

Taula 10 de contingències.  

Religions/ 
Confessions 

Partit 
polític 

Estat Societat general 
Agents no 

estatals 
Actor 

desconegut 

Islam 
14 8 8 7 9 

(8) (5,8) (9,2) (10,4) (12,6) 

Catolicisme 
0 2 4 2 8 

(2,8) (2) (3,2) (3,6) (4,4) 

Judaisme 
0 0 3 6 4 

(2,3) (1,6) (2,6) (2,9) (3,6) 

Altres 
0 0 1 3 1 

(0,9) (0,6) (1) (1,1) (1,4) 

 
El gràfic de barres agrupades d’acord al tipus de religió/confessió va ser el 
següent: 
 

 



 

D’acord amb els resultats gràfics i les generalitzacions de la Taula 14, l’Islam és la 
religió que ha rebut més violacions a la llibertat religiosa per part dels partits 
polítics actuals. El Catolicisme ha obtingut més violacions per part d’actors 
anònims i el Judaisme ha tingut violacions que procedien d’agents no estatals.  
 
Aquestes coincidències són significatives exclusivament de forma marginal, això 
vol dir que l’atzar estadístic explica justament l’1% de les tendències observades 
(però la probabilitat crítica no és inferior a l’1%). De la mateixa manera, les 
correlacions van fluctuar entre 0,330 i 0,572, indicant que el valor de l’associació 
entre les religions/confessions i la variable actors era dèbil i moderat. No obstant, 
aquesta inferència s’ha d’interpretar en termes únicament marginals. En un sentit 
pràctic, els efectes marginals requeririen replicar els resultats de la Taula 14 (filera 
“tipus de religions/confessions vs. Actors”). Altres postures estadístiques que 
segueixen criteris de decisió més conservadors considerarien aquest resultat com 
a no significatiu i, per tant, no seria interpretable.  
 
En aquest cas, el coeficient λ no va ser significatiu (clarament p>0,01/1%). Això és 
indicatiu del fet que no es poden fer pronòstics de les religions/confessions a 
partir dels casos i de la variable actors; la mateixa lògica es pot aplicar a l’inrevés: 
tampoc es poden fer classificacions dels casos a partir de la variable 
religions/confessions. Igualment, el fet que el coeficient λ no sigui significatiu 
informa que les classificacions de la Taula deu no aconsegueixen reduir la incertesa 
(o errors) atribuïts als casos i als possibles pronòstics que se’n derivin.  

S’ofereix la Taula de contingències 11 que relaciona les variables tipus de 
religió/confessió i àmbits. Entre parèntesi s’especifiquen les freqüències 
esperades en cada casella:  
 

Taula 11 de contingències.  

Religions/ 
Confessions 

Àmbit 
religiós 

Mitjans de 
comunicació 

Llibertat 
d’expressió 

religiosa 

Àmbits 
professionals 

Àmbit 
desconegut 

Islam 
25 14 3 4 0 

(24,2) (10,9) (5,8) (2,9) (2,3) 

Catolicisme 
15 0 0 1 0 

(8,4) (3,8) (2) (1) (0,8) 



Judaisme 
1 4 4 0 4 

(6,8) (3,1) (1,6) (0,8) (0,7) 

Altres 
1 1 3 0 0 

(2,6) (1,2) (0,6) (0,3) (0,3) 

 
El gràfic de barres agrupades segons les religions/confessions es presenta a 
continuació:  
 

 
 
L’Islam i el Catolicisme són les religions/confessions més atacades en el àmbit 
religiós (és a dir, en contextos religiosos). La religió jueva compta amb violacions 
que es distribueixen uniformement entre els mitjans de comunicació, l’àmbit de 
la llibertat d’expressió religiosa i altres àmbits desconeguts. La categoria “altres” 
(és a dir, possibles confessions no incloses en les anteriors) agrupa els casos de 
violació en contextos de llibertat d’expressió religiosa.  
 
Aquestes coincidències són explicades per l’atzar estadístic amb una probabilitat 
inferior a l’1%. Això indica que els resultats són significatius i, per tant, que hi ha 
una associació directa entre les religions/confessions i l’àmbit en què es produeix 
el cas de violació al dret de llibertat religiosa. Els coeficients de correlació mostren 



 

valor entre 0,475 i 0,823. Aquests resultats determinen que les associacions o 
tendències anteriors són qualitativament moderades i intenses. No obstant, en 
aquest contrast el coeficient simètric λ tampoc va ser significatiu i, per tant, no 
es poden inferir pronòstics individuals de les variables a partir dels casos.  

Es presenta la Taula 12 de contingències que relaciona les variables tipus de 
religió/confessió i sensacionalisme. La variable sensacionalisme va ser un factor 
de control. Per tant, en aquest contrast no s’esperen obtenir efectes estadístics 
significatius. Entre parèntesi s’especifiquen les freqüències esperades en cada 
casella: 

  

Taula de contingències 12 

Religions/ 
Confessions 

Sense 
sensacionalisme 

Sensacionalisme 
moderat 

Sensacionalisme  
alt 

Islam 
25 19 2 

(26,5) (15,5) (4) 

Catolicisme 
13 2 1 

(9,2) (5,4) (1,4) 

Judaisme 
7 3 3 

(7,5) (4,4) (1,1) 

Altres 
1 3 1 

(2,9) (1,7) (0,4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El gràfic de barres agrupades per la variable sensacionalisme va ser el següent:  
 

 
 

Totes les religions van obtenir casos que es van difondre pels mitjans de 
comunicació i es van enregistrar amb poc sensacionalisme. Només en la categoria 
“altres” s’identifica un patró de tendència que no coincideix amb les tendències 
anteriors. Aquest patró indica que els casos predominants en aquesta categoria 
van ser els que tenien un sensacionalisme moderat. Probablement, això sigui degut 
a la falta de casos en aquesta secció i no té perquè influir en el tractament de les 
dades. A més, l’estadístic χ2 no va ser significatiu.  
 
Aquest resultat és crucial perquè significa que la variable sensacionalisme no 
influeix en les dades, concretament, en les dades de la variable confessions. Els 
coeficients de correlació i el coeficient λ no van ser significatius; això reforça la 
qualitat de l’enregistrament dels casos i recolza la variable sensacionalisme com 
un factor independent que no interfereix en les inferències estadístiques.  

Es presenta la Taula 13 de contingències que relaciona les variables tipus de 
religió/confessió i atribucions causals. Aquesta darrera variable també representa 
un factor de control (com el sensacionalisme) i no esperem obtenir resultats 
significatius. 



 

Taula de contingències 13 

Religions/ 
Confessions 

Sense atribucions causals Amb atribucions causals 

Islam 
26 20 

(31,6) (14,4) 

Catolicisme 
16 0 

(11) (5) 

Judaisme 
10 3 

(8,9) (4,1) 

Altres 
3 2 

(3,4) (1,6) 

 
Finalment, s’ofereix el gràfic de barres agrupades per il·lustrar les possibles 
tendències: 
 

 
 
Totes les religions van obtenir en la seva majoria casos sense atribucions causals. 
És cert que en el cas de l’Islam les atribucions causals són comparativament més 
elevades que les presents en les altres religions. Si realitzéssim comparacions per 



parelles de categories (p. ex. Islam vs. Judaisme) podrien aparèixer certes 
diferències significatives accidentals. No obstant, l’estadístic χ2 no és significatiu 
i, per tant, no tindria molt de sentit realitzar aquestes comparacions per parelles 
de categories. Aleshores, els resultats de la Taula 14 conclouen que les atribucions 
causals no haurien de generar alteracions o efectes en els casos de la variable 
“tipus de confessió”.  
 

Taula 14. Contrastos d’inferència estadística entre la variable principal tipus de 
religió/confessió i la resta de variables (a excepció dels factors COVID-19 i ideologia de 
gènere; degut al nombre reduït de categories en aquests factors i a les baixes freqüències de 
les condicions “sí”, els estadístics d’inferència no es van poder aplicar).  

Relacions  
contrastades 

χ2 
Coeficient 

de 
 contingència 

V de  
Cramèr 

Coeficient de 
correlació Φ 

Wilk’s λ 

Religions/ 
Confessions vs. 
tipus de fet 

51,329** 
(p= 

0,0001) 

0.625** 
(p= 0,0001) 

0.462** 
(p= 0,0001) 

0.801** 
(p= 0,0001) 

0,256** 
(p= 0.005) 

Religions/ 
Confessions vs. 
actors 

26,201* 
(p= 0,010) 

0,497* 
(p= 0,010) 

0,330* 
(p= 0,010) 

0,572* 
(p= 0,010) 

- 

Religions/ 
Confessions vs. 
àmbits 

54,150** 
(p= 

0,0001) 

0,635** 
(p= 0,0001) 

0,475** 
(p= 0,0001) 

0,823** 
(p= 0,0001) 

- 

Religions/ 
Confessions vs. 
sensacionalisme 

12,186 
(p= 0,058) 

0,364 
(p= 0,058) 

0,276 
(p= 0,058) 

0,390 
(p= 0,058) 

- 

Religions/ 
Confessions vs. 
atribucions  
causals 

11,057 
(p= 0,011) 

0,348 
(p= 0,011) 

0,372 
(p= 0,011) 

0,372 
(p= 0,011) 

- 

Notes: *diferències/efectes marginals; **p<0,01. 

Les inferències estadístiques que es presenten a continuació són exclusivament 
complementàries i aporten evidències de la qualitat del tractament de les dades 
o casos. No es presenten les taules de contingència atenent que són anàlisis de 
control sobre variables secundàries.  



 

Què aporten aquestes anàlisis complementàries 
 
En aquestes anàlisis també s’aplica la mateixa lògica que hem utilitzat en les 
anàlisis anteriors. Per tant, l’explicació dels estadístics i models de probabilitat 
exposats a les subseccions “tipus d’associacions de variables” i “què és la 
generalització estadística basada en models i judicis de probabilitat” també 
fonamenten els judicis estadístics d’aquest bloc de continguts. 
  
S’ha de tenir en compte que, en aquestes anàlisis no interessa que els nivells crítics 
(p) siguin inferiors al risc d’error (1%). Recordem que, si els nivells crítics fossin 
inferiors (o sigui p<0,01, 1%), aleshores obtindríem resultats significatius, podríem 
fer una generalització i afirmar que aquestes variables (el sensacionalisme i els 
biaixos de les atribucions causals) afecten a les mesures i registres de les variables 
principals d’aquest Informe.  
 
Així, el fet que en aquestes anàlisis no s’obtinguin resultats significatius és positiu 
i ens permet assegurar que les dades associades als casos no presenten problemes 
de fiabilitat.  
 
Resultats obtinguts 
 
La Taula 15 resumeix els estadístics necessaris per determinar els efectes dels 
factors de sensacionalisme i atribucions causals sobre les variables tipus de fet, 
actors i àmbit. Les variables factor COVID-19 i factor de gènere no s’inclouen 
perquè la majoria dels casos no van presentar cap de les dues condicions. El fet 
que els recomptes en aquests dos factors fossin tan desiguals pot generar 
problemes d’inferència estadística perquè les dues variables tenen valors 
exclusivament dicotòmics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Taula 15. Contrastos d’inferència estadística sobre les variables control i variables 
secundàries 

Relacions  
contrastades 

χ2 
Coeficient de 
contingència 

V de  
Cramèr 

Coeficient 
de 

correlació Φ 
Wilk’s λ 

Sensacionalisme 
vs.  
tipus de fet 

10,431 
(p= 0,236) 

0,340 
(p= 0,236) 

0,255 
(p= 0,236) 

0,361 
(p= 0,236) 

- 

Sensacionalisme 
vs.  
actors 

30,207** 
(p= 

0,0001) 

0,524** 
(p= 0,0001) 

0,435** 
(p= 

0,0001) 

0,614** 
(p= 0,0001) 

0,250** 
(p= 0,001) 

Sensacionalisme 
vs.  
àmbit 

9,680 
(p= 0,288) 

0,329 
(p= 0,288) 

0,246 
(p= 0,288) 

0,348 
(p= 0,288) 

- 

Atribucions  
causals vs. tipus  
de fet 

5,993 
(p= 0,200) 

0,264 
(p= 0,200) 

0,274 
(p= 0,200) 

0,274 
(p= 0,200) 

- 

Atribucions 
causals vs. actors 

1,998 
(p= 0,736) 

0,156 
(p= 0,736) 

0,158 
(p= 0,736) 

0,158 
(p= 0,736) 

- 

Atribucions  
causals vs. àmbit 

12,788* 
(p= 0,012) 

0,371* 
(p= 0,012) 

0,400* 
(p= 0,012) 

0,400* 
(p= 0,012) 

0,111 
(p= 0,383) 

Notes: *diferències/efectes marginals; **p<0,01. 

 
Tal i com es pot comprovar a la Taula 15, en la majoria dels contrastos els efectes 
no van ser significatius, a excepció de l’associació sensacionalisme vs. actors, en 
la qual l’atzar explicava les coincidències obtingudes amb una probabilitat inferior 
a l’1%. Per comprendre millor la tendència d’aquestes coincidències, es presenta 
el gràfic de barres agrupades segons les categories ordinals de sensacionalisme.  

 



 

 
 

El sensacionalisme és una variable que està associada amb els actors perquè 
s’observa la següent tendència: els casos de violació amb actors relatius als partits 
polítics coincideixen amb un grau de sensacionalisme moderat en comparació a 
les altres classificacions. No obstant, aquesta tendència només correspon amb el 
15% dels casos. Aquest baix percentatge de casos podria justificar el baix 
coeficient λ, el qual només permetria emetre un pronòstic sobre el tipus d’actor 
a partir del grau de sensacionalisme amb una probabilitat d’encert del 25%. El 
nombre de casos amb actors desconeguts (22%) també podria justificar per què 
el sensacionalisme està associat significativament amb els actors implicats en 
cada cas. Aquest darrer percentatge només és elevat en el nivell “no” de 
sensacionalisme i té una interpretació difícil perquè són actors desconeguts. 
 
Encara que la darrera associació sigui significativa, en la resta de les variables no 
s’observen efectes significatius i, per tant, això suggereix la conclusió que les 
variables sensacionalisme i atribucions causals no afecten de forma greu al 
tractament estadístic de les dades. 
 
  



 

 

 

 

 

 

na part important del dret a la llibertat religiosa es desenvolupa en els 
centres de culte, on les persones que comparteixen la religió es reuneixen. 
És a dir, les qüestions relacionades amb els centres de culte afecten la 

dimensió col·lectiva de la llibertat religiosa.  

La Llei Orgànica 7/1980 de Llibertat Religiosa (LOLR) reconeix el dret de les 
Esglésies, confessions i comunitats religioses a establir llocs de culte o de reunió 
amb fins religiosos com a part del dret fonamental a la llibertat religiosa (art. 2.2), 
així com el dret de cada persona a practicar actes de culte (art.2.1.b). Les 
problemàtiques, les condicions i les normatives urbanístiques vinculades als 
centres de culte poden representar un risc de vulneració d’aquest dret fonamental 
en el cas d’impedir el dret a la llibertat religiosa i de culte. En tant que el dret a 
disposar de centres de culte és un component del dret a la llibertat religiosa, les 
normes urbanístiques poden afectar aquest dret, motiu pel qual s’estableix una 
relació directa entre l’urbanisme i el dret a la llibertat religiosa. 

U 



 

Segons la Llei 16/2009 dels Centres de Culte (LCC) aprovada pel Parlament de 
Catalunya, un centre de culte es un edifici o local de concurrència pública, de 
titularitat pública o privada, reconegut, declarat o certificat per l’Església, la 
confessió o la comunitat religiosa respectiva reconeguda legalment i destinat 
principalment i de manera permanent a l’exercici col·lectiu d’activitats de culte 
(art. 3). La LCC s’aplica als centres de culte de concurrència pública inclosos en 
l’àmbit d’aplicació de la LOLR i també a l’ús esporàdic amb finalitats religioses 
d’equipaments o d’espais de titularitat pública no destinats habitualment a 
aquestes finalitats. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la LCC els llocs de 
culte situats en centres hospitalaris, assistencials i educatius, cementiris, tanatoris 
i centres penitenciaris i els destinats a altres activitats principals (art. 2). 

Els diversos acords amb les confessions religioses remarquen la inviolabilitat dels 
centre de culte. No obstant això, aquests acords no expliciten mesures sobre la 
construcció o adquisició de nous centres de culte. El terme lloc de culte que 
s’utilitza en els diversos acords i en la LOLC és suficientment ampli, de manera 
que s’inclouen edificis que com a unitat constitueixen un centre de culte (com 
esglésies o mesquites), capelles o oratoris en centres públics, o bé locals que 
comparteixen l’edifici, ja sigui en lloguer o en propietat42. 

La LCC aprovada a l’any 2009, única a l’Estat espanyol, té per finalitat “garantir 
l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses a establir centres de culte, i té per objecte preveure sòl on s’admeti o 
s’assigni l’ús religiós, d’acord amb les necessitats i la disponibilitat dels municipis, 
així com regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de garantir 
la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat dels centres 
esmentats.” (art. 1). 

L’aprovació de la LCC unifica els criteris de les diferents administracions 
municipals pel que fa a la concessió de llicències per a l’obertura de centres de 
culte. En aquest sentit, el Reglament que desenvolupa la LCC, aprovat pel Decret 
94/2010 de desplegament de la LCC43, estableix que les memòries dels plans han 
de contenir una avaluació d’aquestes necessitats. També exigeix que el centre de 
culte tingui un certificat emès o bé estigui declarat o reconegut per una confessió 
religiosa amb personalitat jurídica44. La LCC també implica que els ajuntaments 

42 Castro, A. y Uriarte, M. (2021). La situación urbanística de los lugares de culto. Observatorio del 
pluralismo religioso en España: https://bit.ly/3elpBmI     
43 Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres 
de culte. (DOGC núm. 5751, de 9 de novembre de 2010): https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-
ct/d/2010/07/20/94/cer 
44 Ibid.  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2010/07/20/94/cer
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2010/07/20/94/cer


han de preveure sòls d’equipaments comunitaris per construir centres de culte 
dins dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUMs), donant un termini de 
10 anys per adequar-los (fins a l’agost del 2020). La LCC també estipula que el 
govern pot atorgar ajudes per als locals de culte que s’hagin d’adaptar a la nova 
normativa.  

Tot i que la LCC preveia el requisit d’una autorització administrativa, la Llei 
27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local45, amb l’aval 
d’una sentència del Tribunal Constitucional (TC) del 2018, estableix que els 
centres de culte només necessiten per a la seva obertura una comunicació prèvia 
i no una autorització administrativa. La comunicació implica que no s’ha d’esperar 
a l’autorització de l’administració per tal de desenvolupar les activitats en el 
centre de culte. Amb aquesta llei estatal es considera derogada tàcitament en 
aquest aspecte la LCC catalana, tot i que no se n'ha fet una derogació expressa.  

L’expert en urbanisme de la UIC, Juan José Guardia, destaca que avui en dia les 
comunitats religioses amb menys centres de culte tenen problemes per trobar 
sòls. Una possibilitat seria que els ajuntaments cedissin temporalment sòls 
municipals sense ús per tal de revertir la situació o bé sòls patrimonials, com passa 
amb el Nou Hospital Evangèlic de Barcelona. L’expert també destaca que el fet 
d’ordenar el sòl atorga també la possibilitat que es controli negativament aquest 
sòl, tot instrumentalitzant els poders públics per tal de limitar drets fonamentals. 
Un membre dels Testimonis de Jehovà conclou que la falta de disponibilitat de 
terrenys els dificulta l’obertura de nous centres de culte.  

La LCC estableix que els centres de culte de concurrència pública han de tenir les 
condicions materials i tècniques necessàries per a garantir la seguretat dels usuaris 
i la higiene de les instal·lacions, i evitar molèsties a terceres persones, com per 
exemple condicions de ventilació, d’accessibilitat o de seguretat contra incendis. 
Aquestes condicions han de ser adequades i proporcionades (art. 8) per tal de no 
restringir el dret al culte. Per exemple, tots els centres de culte han de comptar 
amb aïllament acústic, tot i que no totes les comunitats religioses tenen 
pràctiques que ho requereixen46. Això genera un cost econòmic que algunes 
comunitats no poden assumir, i s’ha de plantejar si realment els requisits exigits 
als centres de culte són necessaris per a les activitats que s’hi duen a terme. Juan 

45 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 
núm. 312, de 30 de desembre de 2013): https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/27/27/con 
46 Observatorio del Pluralismo Religioso. (2016). Manual para la gestión municipal de la diversidad 
religiosa (2ª edición revisada): https://bit.ly/3B6dfbk 

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/27/27/con


 

José Guardia creu que aquestes qüestions s’han enfocat des del punt de vista del 
control i la sanció, enlloc de des de la subvenció o el foment.  

Establir un nou centre de culte és un fet de caràcter reglat, per la qual cosa no hi 
pot haver discrecionalitat. Si les condicions d’obertura es compleixen segons 
l’ordenança, cal garantir el dret del sol·licitant, tot donant un tracte igualitari en 
la concessió a les diverses organitzacions religioses. Les gestions administratives 
poden suposar un impediment per al compliment del dret a la llibertat religiosa, a 
causa de la falta d’informació i el desconeixement per part de les pròpies 
comunitats religioses sobre la qüestió.  

Les esmentades comunitats religioses expliquen que hi ha una falta d’assistència 
per part dels tècnics municipals a l’hora de cercar localitzacions disponibles per 
als centres, ja que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és difícil d’interpretar. 
Un tècnic de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona també 
destaca la falta de coneixement sobre els tràmits per part dels membres de les 
comunitats.  

Una representant de l’Església ortodoxa sèrbia de Barcelona subratlla que la 
majoria de dificultats en matèria de llibertat religiosa que es troben són amb els 
centres de culte. La manca de recursos i la falta d’ajudes exteriors els limita en 
l’espai per dur a terme activitats. En canvi, el rector d’una parròquia catòlica de 
Calella remarca que les normes d’habilitació dels centres de culte no són 
aplicables a edificis històrics i que “ha prevalgut i preval el sentit comú”. Un 
membre de la comunitat hinduista de Barcelona creu que avui en dia tindria més 
dificultats per obrir un centre de culte, ja que considera que la normativa era més 
laxa anteriorment. Hi està d’acord la comunitat Bahá’í.  

La decisió urbanística sobre on es pot construir un centre de culte és rellevant, 
per tal de no generar segregació religiosa i afectar la cohesió social. Segons 
l’Observatorio del Pluralismo Religioso, ubicar els nous centres de culte en sòls 
considerats industrials, que en moltes ocasions es troben allunyats dels centres 
urbans, podria indicar una possible segregació47. En una enquesta realitzada per la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, les confessions van remarcar les dificultats per 
situar llocs de culte als centres urbans. A més, el fet que els construeixin en zones 
de polígons dificulta als fidels poder assistir-hi en transport públic, ja que no n’hi 
ha a les hores en què se celebren els actes de culte. Defensa dels Drets de la 
Comunitat Musulmana (ADEDCOM) explica que les normatives que han de complir 

47 Ibid.  



per establir les mesquites provoca que les hagin de col·locar fora de les ciutats ja 
que cap edifici dins de les ciutats compleix els requisits demanats. 

Una problemàtica en relació als centres de culte és el requeriment d’alguns 
municipis que hi hagi d’haver certs metres de distància entre diferents centres. 
Per la presència històrica de parròquies en molts barris, es dificulta la construcció 
de nous centres de culte, específicament de minories religioses. Això es tradueix 
en una tendència a restringir o impedir l’obertura de nous centres de culte als 
centres històrics i/o a les zones residencials de les ciutats, fet que genera força 
dificultats per trobar espais viables i acaba situant els nous centres de culte en 
zones perifèriques o industrials dels municipis. Durant molts anys, els plans 
d’urbanisme havien estat favorables a la construcció de centres de culte però la 
manca de llibertat religiosa en el context del franquisme va implicar que els únics 
centres de culte que es construïen eren catòlics. Ara, en canvi, segons el 
catedràtic Juli Ponce, es detecta una tendència a restringir la possibilitat d’obrir 
nous centres de culte, sobretot de confessions religioses que no són la catòlica i 
que han crescut en les darreres dècades.  

Les qüestions urbanístiques que tenen a veure amb els centres de culte demostren 
que hi ha poca atenció als aspectes de diversitat religiosa en l’àmbit municipal. Els 
poders públics tenen el deure de garantir els drets fonamentals de la ciutadania. 
Per a aquestes qüestions, és clau que els municipis coneguin les necessitats 
religioses de la seva població.  

Més enllà de les consideracions urbanístiques dels centres de culte, hi ha un 
problema de rebuig social. Aquest fenomen, conegut com a NIMBY (de l’anglès 
“Not in my back yard” , “No al meu pati del darrere”), és més pronunciat quan es 
tracta de centres de culte islàmic. Les pressions veïnals o fins i tot polítiques fan 
que en ocasions la comunitat musulmana opti per deixar de construir la mesquita 
i anar a zones més perifèriques allunyades de la població, creant de facto 
segregació. La islamòloga Dolors Bramon destaca que un dels problemes amb els 
quals es troba la comunitat musulmana és aquesta relació veïnal, ja que “no 
tothom està d’acord a compartir carrer amb una mesquita”. A més, Bramon 
destaca el cas de Torroella de Montgrí al 2011, on es va retirar la llicència d’obra a 
una mesquita per l’aspecte extern de l’edifici. Igualment, membres d‘ADEDCOM 
comenten que els veïns no reben de manera positiva la celebració de l’oració 
dintre de la ciutat. Ho atribueixen als temes de soroll i civisme; ja que els 
musulmans resen cinc vegades al dia i hi ha molta gent entrant i sortint. Ignasi 
Garcia Clavel pensa que “la gent ha de veure que un lloc de culte no és un lloc de 
conflicte” i explica que l’acceptació dels veïns no ha millorat, especialment envers 
els musulmans, des que va ser Director General d’Afers Religiosos (2000-2004). 



 

El rebuig dels veïns envers la mesquita del carrer Japó de Barcelona l’any 2019 
demostra aquesta tendència. Un membre de Stop als Fenòmens Islamòfobs explica 
que es van trobar amb el rebuig dels veïns de la mesquita de Sants i que els va fer 
falta realitzar activitats de sensibilització i mediació. Va ser arran d’un incendi al 
local del costat de la mesquita que es va començar a tenir millor relació amb els 
veïns, degut a l’ajuda prestada i l’acollida per part de la mesquita als damnificats. 
El representant de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya explica que 
tenen molts problemes per legalitzar els centres de culte a Catalunya. Degut a 
això, molts centres de culte estan registrats com a centres culturals. Un membre 
de Stop als Fenòmens Islamòfobs fins i tot considera que els centres de Barcelona 
no els poden considerar llocs de culte.  

Aquest rebuig no només es troba en centres islàmics, ja que una pastora 
protestant de Terrassa explica el barri se’ls va posar en contra quan van construir 
el seu nou edifici, tot i que les diverses religions conviuen sense problema a la 
ciutat. Igualment, un pastor de Barcelona explica que hi ha entrebancs per obrir 
centres de culte, ja que els hi demanen una sèrie de tràmits que tenen un alt cost. 
Afegeix que hi ha moratòries48 a alguns pobles de Catalunya que fan que no es 
puguin construir centres de culte i que, en estar en locals comercials, tenen 
problemes amb els veïns. A més, alguns membres de comunitats religioses tenen 
la percepció que les limitacions que s’apliquen a la comunitat islàmica també 
condicionen els seus centres de culte. 

A banda de les problemàtiques urbanístiques dels centres de culte, un altre 
aspecte que afecta negativament són els danys o atacs a aquests centres. Diverses 
comunitats catòliques de Girona informen que, en cas de tenir alguna pintada o 
dany als seus centres de culte, l’Ajuntament hi ha posat remei ràpidament.  

La recerca de casos de vulneracions a la llibertat religiosa al 2020 i 2021 realitzada 
per la Càtedra ha trobat 28 casos relacionats amb els centres de culte.  

El rebuig esmentat per membres de la comunitat musulmana en entrevistes s’ha 
evidenciat en diversos casos. Al desembre del 2021, veïns del barri del Clot de 
Lleida van presentar al·legacions a la Paeria per tal que no es permetés l’obertura 
d’una nova mesquita al·ludint que generaria problemes de mobilitat. El cas més 
greu de rebuig a una mesquita va tenir lloc a Montcada i Reixac al setembre del 

48 Són mesures de caire temporal que generalment s'apliquen mentre s'aprova una nova normativa 
i que decauen en finalitzar el termini establert. 



2020, quan es va intentar cremar el centre en tres ocasions en una setmana. Un 
altre intent d’incendi es va registrar el mes de juny del 2020 a la mesquita de 
Manlleu.  

A més, a l’abril del 2021, el fiscal per delictes d’odi i de discriminació Miguel Ángel 
Aguilar va acusar el dirigent del partit polític d’extrema dreta Democràcia 
Nacional de liderar l’atac contra la mesquita de Nou Barris (Barcelona) el 2017. A 
l’acusació, el fiscal remarca que els atemptats del 17 d’agost del 2017 havien estat 
utilitzats per incrementar l’assetjament envers la comunitat musulmana. 
Igualment, la regidora a l’Ajuntament de Ripoll pel Front Nacional Catalunya, Sílvia 
Orriols, va ser acusada per delicte d’odi degut a la seva oposició a l’obertura d’una 
mesquita al poble. El partit polític Vox també va utilitzar la mesquita de Ripoll per 
assetjar la comunitat musulmana, definint el poble com a “bressol del gihadisme”.  

Així doncs, l’assetjament contra els centres de culte islàmics no només ha estat 
per part de veïns i ciutadans, sinó també per representants i dirigents de partits 
polítics. Cal destacar que, en ocasions, les protestes de rebuig no estan únicament 
integrades per persones que conviuen a la zona sinó d’altres que es mobilitzen per 
qüestions islamòfobes. 

En relació a casos de pintades als llocs de culte, se n'han registrat majoritàriament 
en centres catòlics. En alguns casos es tracta de vandalisme contra el patrimoni, 
com el cas de l’església de Sant Miquel de Calafell o de la catedral de la Seu 
d’Urgell. En altres casos es tracta de pintades de rebuig i de missatges d’odi contra 
la religió catòlica. És el cas de l’escrit “L’única església que il·lumina és la que 
crema” que s’ha registrat, com a mínim, en dues ocasions. Cal destacar que 
aquests casos han estat recollits per membres de la Càtedra que n’han estat 
testimonis, ja que no han aparegut a cap mitjà de comunicació. Això fa pensar que 
l'absència d’aquests casos als mitjans no reflecteix la realitat. També van aparèixer 
pintades en contra de la mesquita de Sant Pere i Sant Pau (Tarragona), on s’hi 
llegia “mesquita no, gràcies” i “a resar, a casa”.  

En un altre cas de danys contra els centres de culte, en una entrevista amb un 
representant dels Testimonis de Jehovà, es va informar a l’equip de la Càtedra de 
l’ocasió en què un grup de joves van apedregar el Saló del Regne del Vendrell.  

Les sinagogues i centres culturals jueus tenen problemes de seguretat. Tot i que 
en els darrers dos anys no han tingut cap cas de dany o atac, el Centre Israelita de 
Barcelona té seguretat pròpia i compta amb seguretat dels Mossos d’Esquadra 
durant el dia. Segons el representant, la precaució és necessària, ja que els 
responsables dels atacs terroristes del 2017 tenien plànols de l’edifici. A més, 
explica que altres sinagogues també compten amb seguretat.  



 

 

La gestió de la diversitat religiosa en l’àmbit educatiu és un dels punts que genera 
opinions més contrastades. En les diverses entrevistes i Focus Groups realitzats per 
l’equip de la Càtedra, s’ha evidenciat la diferència de perspectives en relació a si 
cal una educació confessional o una educació general sobre les religions a l’escola.  

En aquest sentit, és important destacar que la Constitució Espanyola (CE) fa 
referència, en el seu article 27.3, al dret dels pares a triar l’educació dels seus fills: 
“els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els fills rebin 
la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions.” De la 
mateixa manera, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), en el seu article 21 
sobre drets i deures en l’àmbit de l’educació, estableix que “les mares i els pares 
tenen garantit, d’acord amb els principis establerts per l’article 37.4, el dret que 
els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi 
d’acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals 
l’ensenyament és laic.” És a dir, que les famílies poden sol·licitar l’educació 
religiosa que desitgin pels seus fills o filles. No obstant això, la catedràtica 
Montserrat Gas destaca que hi ha pares i mares que troben dificultats per part 
dels directius dels centres educatius a l’hora de demanar educació religiosa. 

Actualment, la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació (LOE) no fa referència a 
l’assignatura de religió en el pla educatiu bàsic, tot i que afirma que oferir 
l’assignatura als alumnes que la vulguin cursar voluntàriament és obligatori. 
També menciona la possibilitat que s’introdueixi l’assignatura no confessional 
sobre cultura de les religions a primària i a secundària. 

Des d’un punt de vista internacional, cal destacar que el Conveni Europeu de 
Protecció de Drets Humans (CEDH) estableix que “tota persona té dret a la 
llibertat de pensament, 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, 
per mitjà del culte, l’ensenyament, les pràctiques i l’observança” (art. 9.1). I, en la 
mateixa línia, el Pacte Internacional sobre Drets Civils i Polítics (PIDCP) també 
afirma que “els estats signataris es comprometen a respectar la llibertat dels pares 
i, en el seu cas, dels representants legals, per garantir que els fills rebin l’educació 
religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions” (art. 18.4).  

En matèria d’educació i llibertat religiosa, l’OSCE recomana avaluar els plans 
d’estudis per assegurar que es respecti el dret a la llibertat religiosa, així com el 
procés d’elaboració d’aquests plans. També recomana examinar de quina manera 
les respectives institucions formen al professorat per assegurar que es transmeten 



coneixements en matèria de drets humans i una percepció adequada per 
l’ensenyament de les religions.  

En els diversos acords de cooperació entre l’Estat i les comunitats religioses es 
troben també referències a la col·laboració en l’ensenyament. Segons l’Acord 
entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre Ensenyament i Afers Culturals de 1979, 
els plans educatius d’educació preescolar, d’educació general bàsica, de 
batxillerat i de formació professional inclouran l’ensenyament de la religió 
catòlica, tot i que no serà de caràcter obligatori. També remarca que a l’Església 
catòlica li correspon assenyalar els continguts d’aquesta formació. Quant a la 
cooperació amb la comunitat islàmica, l’Acord de cooperació de l’Estat espanyol 
amb la Comissió Islàmica d’Espanya de 1992 garanteix el dret a rebre educació 
religiosa musulmana en centres públics i en privats concertats, sempre que en 
aquests últims no entri en contradicció amb el propi caràcter del centre. Aquest 
ensenyament l’impartiran professors designats per la Comissió Islàmica 
d’Espanya, la qual també proporcionarà els continguts. De la mateixa manera, 
l’Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació de Comunitats 
Israelites d’Espanya de 1992 assegura el mateix dret. En aquest cas, els professors 
i el contingut seran designats per la Federació. 

Degut a les demandes per rebre educació religiosa confessional a les escoles, s’ha 
proposat engegar una matèria sobre cultura de les religions que incorpori la 
dimensió de la religiositat. Aquesta solució sorgeix per complir amb les diferents 
demandes, aportant coneixement sobre les diverses religions, però no dóna 
resposta al dret a rebre formació religiosa. Juan José Guardia, de la Universitat 
Internacional de Catalunya, conclou que són dos aspectes diferents: “l’assignatura 
religiosa confessional respon al dret dels pares a escollir la religió dels seus fills, 
cosa que no es podria garantir amb una assignatura de cultura religiosa”.  

El Departament d’Educació va implementar el Pla pilot d’educació islàmica el 
setembre del 2020. Com remarca el representant de la Unió de Comunitats 
Islàmiques de Catalunya, la comunitat musulmana fa anys que reclama rebre 
aquesta educació, i els acords amb l’Estat de 1992 subratllen aquest dret. Tot i 
haver-hi 85.000 alumnes musulmans a Catalunya, el pla pilot es desenvoluparà en 
sis centres, triats en funció de la demanda. El membre del Consell Assessor per a 
la Diversitat Religiosa Jordi Moreras creu que el fet que no s’hagi implementat 
aquest pla fins ara qüestiona en quin lloc situa la llibertat religiosa el govern.  

Un membre del Temple Hare Krishna creu que la presència de religions no 
cristianes a l’educació és gairebé inexistent i que es posa molta èmfasi en la religió 
catòlica. Un pastor d’una església evangèlica de Barcelona també creu que hi ha 



 

discriminació en l’àmbit educatiu i lamenta que no hi hagi finançament destinat a 
professors evangèlics.  

L’advocat Eulogi Broto, en canvi, creu que la separació Església-Estat implica que 
l’Estat no ha de suplir l’educació religiosa sinó que ha de ser tasca de cada 
comunitat confessional. De la mateixa manera, un representant dels Testimonis 
de Jehovà defensa que l’educació religiosa “és una competència de la família, no 
de l’Estat”.  

Respecte a l’assignatura de religions, una pastora protestant i membres de la 
comunitat Bahá’í també creuen que hauria d’haver-hi un ensenyament sobre les 
diferents religions que conviuen al territori, una assignatura transversal on 
treballar tant la cultura religiosa com l'espiritualitat i ser conscients de què aporta 
cada religió. Jaratullah Monturiol, membre del Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa, creu que l’educació confessional dins de les comunitats religioses ha de 
tenir el suport de l’Estat, “amb persones expertes sense proselitismes”, 
independentment de l’educació religiosa a les escoles. Enric Olivé, de la Càtedra 
UNESCO per al Diàleg Intercultural Mediterrani, creu que l’assignatura de cultura 
religiosa és necessària per tal que tothom tingui els mínims coneixements sobre 
els fonaments de cadascuna de les religions. Jaume Flaquer hi coincideix, ja que 
s’educa en el fet que les distincions religioses no han de suposar un problema a 
nivell de societat.  

Més enllà de l’educació religiosa, educar en valors ètics com el respecte cap a la 
diversitat, inclosa la religiosa, resulta clau per garantir el compliment del dret a la 
llibertat religiosa des del punt de vista social. Aportar coneixements sobre les 
diverses religions que conviuen al territori no només es pot fer des de l’àmbit 
teòric i curricular, sinó que la realitat entre els alumnes a l’aula també és una 
oportunitat per treballar en el respecte i l’aprenentatge de les conviccions dels 
altres. És a dir, tot i que la presència de diverses religions en un centre escolar 
podria convertir-se en una font de discriminació, també resulta una oportunitat 
per aprofundir en l’heterogeneïtat de l’aula i cercar valors comuns que 
comparteixen les diferents creences religioses. Treballar activament contra les 
discriminacions i els prejudicis des de l’aula resulta imprescindible avui dia. Els 
missatges contraris cap a les minories religioses, que en alguns casos poden 
derivar en discurs d’odi, s’han de començar a treballar des de l’àmbit educatiu tot 
incidint en el reconeixement del dret fonamental a la llibertat religiosa. Un 
membre de la comunitat jueva, en una entrevista amb membres de la Càtedra, va 
concloure que “l’àmbit educatiu no ha incorporat la idea que Catalunya és una 
societat diversa”.  



Els dies de celebracions religioses, igualment, són una oportunitat per aprendre 
cultura religiosa i patrimoni del país.  

Segons estableix la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres 
educatius de Catalunya49, l’alumnat té dret a expressar les seves conviccions i no 
pot ser discriminat en cap cas per pertànyer o no pertànyer a una comunitat 
religiosa. Aquesta qüestió és un deure del centre educatiu, ja sigui públic, privat o 
concertat, com si té un ideari confessional o no. La mateixa guia destaca que 
aquells centres que tinguin un ideari confessional també han de garantir “el 
respecte a les creences espirituals i religioses de l’alumnat i les seves famílies, 
sobretot quan no són coincidents amb les del centre educatiu”50.  

El calendari dels centres educatius a Catalunya reflecteix la tradició catòlica, cosa 
que fa que festivitats de religions que són minoritàries a Catalunya coincideixin 
amb dies lectius. Els acords de cooperació entre l’Estat i les federacions 
islàmiques, jueves i protestants de 1992 estableixen les condicions per abstenir-se 
d’anar a classe en aquests casos, sempre que s’aporti un justificant de la família. 
Per tant, no serien procedents les sancions per no assistir a l’escola per 
determinades festivitats religioses. La qüestió és que, com argumenta un 
representant dels Testimonis de Jehovà, els alumnes es veuen “mig obligats” a 
participar en festivitats que entren en conflicte amb la seva religió ja que ells no 
les celebren. Argumenta que en alguns casos ho han de fer per tal que no els afecti 
a les notes.  

La diversitat religiosa a l’escola també fa que hi hagi la necessitat d’adaptar els 
menús segons els preceptes alimentaris de les religions dels alumnes, cosa que 
genera reticències per part d’alguns centres educatius. Respectar el dret a la 
llibertat religiosa en aquest aspecte no implica haver d’ampliar a gran escala les 
opcions que s’ofereixen. Com estableix la Guia per al respecte a la diversitat de 
creences als centres educatius de Catalunya, es pot adaptar el menú ordinari, el 
menú de règim i el menú vegetarià51, buscant opcions que tot l’alumnat pugui 
prendre. El representant de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya 
comenta que algunes famílies tenen problemes amb les escoles perquè no 

49 Generalitat de Catalunya (2017). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius 
de Catalunya: https://bit.ly/3KOqvmt 
50 Ibid. 
51 Ibid.  



 

ofereixen menú Halal, cosa que també destaquen membres de Stop als Fenòmens 
Islamòfobs (SAFI).  

En relació a la indumentària i els símbols religiosos en la vestimenta, el 
Departament d’Ensenyament afirma que un centre educatiu que promogui espais 
d’inclusió “permet l’ús de vestuari o elements simbòlics, siguin de caràcter 
cultural, religiós o identitari, sempre que no impossibilitin la realització de totes 
les activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal i 
la seguretat personal o la dels altres, o que trenquin de forma ostentosa les 
normes civicosocials”52. El hijab o el turbant sikh, per exemple, són vestimentes 
que no perjudiquen en cap cas l’activitat curricular. Tot i així, tant membres de 
l’Associació per la defensa dels drets de la comunitat musulmana (ADEDCOM) 
com de Stop als Fenòmens Islamòfobs (SAFI) expliquen que algunes noies 
musulmanes tenen complicacions a classe per portar el hiyab. En ocasions, la 
justificació per fer-ho és que els estudiants no poden dur res al cap per anar a 
classe, ni una gorra.  

En ocasions, les famílies dels alumnes demanen que el seu fill o filla no estudiï 
alguns continguts curriculars. El fet que la CE reconegui el dret dels pares a triar 
l’educació moral i religiosa dels seus fills no implica que el centre educatiu hagi de 
renunciar a impartir certs continguts al conjunt de l’alumnat.  

En relació a l’educació universitària, Jaume Flaquer, de la Càtedra Andalusa per al 
Diàleg de les Religions, aposta per obrir una Facultat d’estudis religiosos pública 
per preparar els professors en l’ensenyament religiós. En relació als estudis, un 
membre de Stop als Fenòmens Islamòfobs qüestiona l'absència d’Estudis Islàmics 
a la universitat. Membres de l’Associació per a la defensa dels drets de la 
comunitat musulmana (ADEDCOM) també reclamen que a les universitats no hi 
hagi centres de culte, mentre que la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia argumenta 
que “cada cop més els estudiants demanen que capelles que hi ha en universitats 
públiques esdevinguin sales d’estudi”.  

D’altra banda, membres de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia veuen com un 
problema que la majoria de l’escola concertada sigui religiosa. Creuen que les 
noves generacions tenen uns valors diferents i que les relacions entre persones 
que són religioses i les que no ho són estan directament relacionades amb la 
segregació als centres educatius i amb “com es treballa la interrelació en aquests 

52 Ibid.  



centres”. Argumenten que alguns centres estan guetitzats degut al perfil 
poblacional que tenen.  

L’estudi Trajectòries educatives del jovent musulmà; racisme i islamofòbia del 
sistema educatiu català realitzat el 2020 per Amb Ulls de Dones i l’Institut de les 
Desigualtats, conclou que als estudiants musulmans de Catalunya se’ls pressuposa 
baix rendiment i baixes expectatives. Això genera que no se’ls acompanyi per 
poder arribar a estudiar el batxillerat o estudis universitaris.  

El setembre del 2020, el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, 
va dir que “analitzaria amb lupa” el pla pilot d’ensenyament islàmic i que el 
portaria als tribunals en cas que “imposi obligacions com portar el burka”. Aquesta 
acció estigmatitza la comunitat musulmana i promou desinformació sobre el pla 
pilot.  

Finalment, la recerca també ha registrat pintades al col·legi Teresa Miquel i Pàmies 
de Tarragona amb la frase “Moros fuera del cole vox”. Es desconeix l’autoria de 
les pintades.  

 

La pluralitat religiosa de Catalunya comporta necessitats en l’àmbit funerari que 
no estan resoltes a dia d’avui. Aquest fenomen es dóna no només degut a la 
immigració, sinó també per noves creences i conviccions entre la població. Cada 
vegada hi ha més cerimònies civils o de confessions minoritàries que demanen 
poder realitzar determinats ritus amb els cossos dels difunts i disposar de 
parcel·les en els cementiris que s'ajustin a determinades característiques 
estipulades per llur tradició. En aquest àmbit, destaquen les dificultats de la 
comunitat musulmana, jueva i ortodoxa.  

Per a la gestió d’aquesta diversitat religiosa és important tenir en compte la 
realitat sociodemogràfica de Catalunya. Segons el Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa, la comunitat religiosa s’ha multiplicat en els darrers anys i es 
calcula que les seves sol·licituds en l’àmbit dels cementiris i els funerals creixeran 
notablement53. Els municipis han d’adaptar-se a la realitat de la seva ciutadania per 

53 Generalitat de Catalunya (2017). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius 
de Catalunya: https://bit.ly/3KOqvmt 



 

tal de garantir-los el dret a la llibertat religiosa, valorant la possible evolució 
demogràfica, per la qual cosa és imprescindible tenir coneixements detallats 
d’aquesta realitat. També és necessari mantenir interlocució amb membres de les 
diferents confessions religioses, depenent de la institucionalització i jerarquia de 
cadascuna, per tal d’administrar correctament aquestes pràctiques.  

La Llei 2/1997 sobre Serveis Funeraris54 (LSF) indica que qualsevol persona té dret 
a rebre serveis funeraris que respectin les seves conviccions religioses. En relació 
a les pràctiques religioses, el Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria55 (RPSM) 
de 1974 només especifica que durant l’itinerari de conducció d’un cadàver no es 
poden establir etapes de permanència en llocs públics o privats, a excepció de les 
que tinguin per objectiu la pràctica de serveis religiosos o cerimònies laiques. Els 
acords entre l’Estat i les diverses confessions religioses de 1992 també serveixen 
de marc regulador en aquest àmbit específic: els acords amb la comunitat jueva i 
la musulmana es refereixen explícitament a la reserva de parcel·les en cementiris 
municipals, remarcant que és un dret de les confessions, així com poder disposar 
de cementiris propis. Així doncs, trobar una solució a la problemàtica de les 
parcel·les és una obligació de les administracions. 

Cal destacar que les normatives sanitàries sobre el tractament de les restes 
mortals poden impedir que es realitzin certs ritus tradicionals sobre els cadàvers. 
A més, l’Observatorio del Pluralismo Religioso apunta que la mercantilització del 
procés funerari cap a una estructura empresarial ha fet que es deshumanitzi un 
procés que té molts components humanistes que s’haurien de contemplar.  

El principal problema dins d’aquest àmbit és la manca de parcel·les, tal i com 
destaca el president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya. Per 
exemple, segons la catedràtica Maria Teresa Areces, la limitació en el cementiri 
de Lleida fa que els musulmans hagin d’enterrar els seus difunts a València o a 
Saragossa56. Com a solució, es poden reservar parcel·les dins dels cementiris 
específicament dedicades a comunitats religioses que siguin les que les gestionen.  

Per exemple, Barcelona té un conveni amb la comunitat musulmana amb aquest 
objectiu pel cementiri de Collserola. La reserva de parcel·les integrades en els 

54 Llei 2/1197, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris. (DOGC núm. 2370, de 14 d’abril de 1997): 
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1997/04/03/2 
55 Decret 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Policia Sanitària 
Mortuòria. (BOE núm. 197, de 17 d’agost de 1974): 
https://www.boe.es/eli/es/d/1974/07/20/2263/con  
56 Aquesta situació es veu reflectida en el registre de casos del 2020-2021 que es pot consultar 
annexat. 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/1997/04/03/2
https://www.boe.es/eli/es/d/1974/07/20/2263/con


cementiris municipals pot afavorir la normalització de la diversitat religiosa, fent 
dels cementiris un reflex de la realitat de la composició religiosa de la societat. A 
més a més, el fet de reservar parcel·les expressament per les confessions jueva i 
musulmana, tal i com estipulen els acords, fa que es puguin fer garantint les 
condicions que prescriu cadascuna de les religions. Per exemple, en el cas del 
Judaisme les fosses s’orienten en direcció a Jerusalem mentre que les islàmiques 
en direcció a La Meca. A més, degut a que la reserva de l’espai està estipulada per 
llei, s’ha de garantir independentment de si el cementiri està gestionat per 
l’Ajuntament directament, per una concessió administrativa, una societat 
mercantil, o altres57. El Consell Assessor per la Diversitat Religiosa recomana que 
en zones amb alta demanda de parcel·les es puguin crear de manera comarcal i ser 
gestionades conjuntament58. 

Segons un membre de l’organització Stop als Fenòmens Islamòfobs, degut a les 
dificultats per trobar parcel·les per als enterraments islàmics, entre d’altres, la 
comunitat optava per la repatriació dels seus difunts. Això no només va ser una 
dificultat per les restriccions durant la pandèmia de la COVID-19, sinó que resulta 
una pràctica que no aporta una solució integradora dins de la societat on el difunt 
ha conviscut. A més, aquesta situació ignora el fet que hi ha persones converses a 
l’Islam que no tenen procedència estrangera i a qui s’ha de respectar el dret a la 
llibertat religiosa de la mateixa manera.  

A més, algunes confessions religioses sol·liciten que hi hagi separació d’espais amb 
altres comunitats. La Llei 49/1978 d’Enterraments en Cementiris Municipals59 
estatal remarca el principi de no discriminació per motius religiosos però 
recomana que no hi hagi separació entre espais a favor de la integració60. En cas 
que hi hagi separació, és recomanable distingir-la de manera que no es separi amb 
murs físicament, sinó que es col·loquin distincions ornamentals com la vegetació. 
D’altra banda, aquesta diferenciació en espais també pot fer els espais més 
vulnerables a patir atacs degut a la seva fàcil identificació. Tot i els arguments 

57 Pelayo, J. D. (Coord.). (2022). CONVIV@ula: ¿preparados para lo diverso? Escuela, factor religioso y 
gestión de la diversidad. Observatorio del pluralismo religioso en España: https://bit.ly/3FhuC9B 
58 Generalitat de Catalunya (2018). Guia per al respecte a la diversitat de creences als cementiris de 
Catalunya: 
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afersreligiosos/06_publicacions/respecte_pluralitat/Gui
a_Cementiris_2018.pdf  
59 Llei 49/1978, de 3 de novembre, d’Enterraments en Cementiris Municipals. (BOE núm. 266, de 7 
de novembre de 1978): https://www.boe.es/eli/es/l/1978/11/03/49/con 
60 Moreras, J. y Tarrés. S. (2013). Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y Servicios 
funerarios. Observatorio del Pluralismo Religioso en España: https://bit.ly/3eqMo0v 

https://www.boe.es/eli/es/l/1978/11/03/49/con


 

sobre la necessitat d’integrar les diferències religioses en espais comuns, 
membres de SAFI (Stop als Fenòmens Islamòfobs) destaquen que això demostra 
el desconeixement de les especificitats religioses de cada comunitat.  

Una altra qüestió rellevant en matèria de l’àmbit funerari és que la legislació 
estableix l’obligatorietat d’enterrar els difunts en un fèretre. Hi ha confessions 
religioses que tenen altres prescripcions, com la islàmica, amb les quals es busquen 
solucions parcials com introduir terra o fer-hi un forat. Puerto García destaca en 
una entrevista amb membres de la Càtedra que hi ha comunitats autònomes que 
han modificat aquesta normativa i eximeixen l’ús del fèretre per motius religiosos, 
com Andalusia. La sotsdirectora de la Fundación Pluralismo y Convivencia també creu 
que els rituals i pràctiques religioses s’haurien de contemplar en els protocols 
sanitaris. De la mateixa manera, membres de la Fundació Ferrer i Guàrdia critiquen 
aquesta normativa, ja que argumenten que està feta contemplant els requisits de 
la religió catòlica únicament. 

L’Observatorio del Pluralismo Religioso recull les demandes de les diverses 
confessions religioses en relació als serveis funeraris, que cal respectar per 
garantir el dret a la llibertat religiosa:  

Confessió 
religiosa 

Encarregats 
de la 
preparació 
del cos 

Rentat, 
purificació i 
amortallament 

Embalsamament Autòpsia 

Església 
catòlica 

  Permès. Permès. 

Esglésies 
evangèliques 

  Permès. Permès. 

Esglésies 
ortodoxes 

La família sol 
ser 
l’encarregada 
de la 
preparació del 
cos. 

 Permès. Només en cas 
d’extrema 
necessitat. 

Judaisme Institució 
religiosa Hebrá 
Kadishá. 

Rentat del cos 
amb aigua, sabó i 
plantes 
aromàtiques, i 
purificació ritual. 
Realitzat per una 
persona del 
mateix sexe que el 

Prohibit. Només en cas 
d’extrema 
necessitat. 



difunt. 
Amortallament 
amb un sudari de 
lli blanc senzill. 

Islam Només ho pot 
realitzar una 
persona 
musulmana. 
Preferiblement 
que sigui 
familiar o 
persona 
propera al 
difunt. 

Rentat del cos 
amb aigua i sabó i 
purificació ritual. 
Realitzat per una 
persona del 
mateix sexe que el 
difunt. 
Amortallament 
amb un sudari de 
lli blanc senzill 
(tres en el cas dels 
homes i cinc en el 
cas de les dones). 

Prohibit. Només en cas 
d’extrema 
necessitat. Es sol 
demanar la presència 
d’una persona 
musulmana. 

Adventistes 
del Setè Dia 

  Permès. Permès. 

Testimonis 
de Jehovà 

  Permès. Permès. 

Església de 
Jesucrist 
dels Sants 
dels Darrers 
Dies 

 El cos s’ha de 
vestir amb roba 
blanca especial 
del temple per 
una persona del 
mateix sexe que el 
difunt.  

Permès. Permès si la família 
ho consent i si el 
procediment 
compleix els requisits 
legals. 

Budisme Recomanable 
la presència 
d’un monjo o 
lama.  

Rentat i 
purificació del cos 
72h després de la 
defunció. El rostre 
es cobreix amb un 
llenç blanc.  

Permès. Permès tot i que 
algunes persones es 
mostren reticents. 

Hinduisme El cap de 
família o els 
parents més 
propers.  

Rentat ritual. Es 
dibuixen símbols 
religioses al cap 
del difunt. El cos 
es vesteix amb 
una túnica blanca 
o vermella, segons 
la casta.  

Permès. Només en cas 
d’extrema 
necessitat. 

Fe Bahá’í Un membre de 
l'Assemblea 
Espiritual. 

Rentat ritual del 
cos amb aigua de 
roses. La mortalla 
ha de ser blanca, 

Prohibit. Permès. 



 

de seda o de cotó. 
Col·locació d’un 
anell especial.  

Sikh Parents 
propers. 

Rentat i 
purificació ritual 
amb iogurt, llet o 
aigua. El cos es 
vesteix amb roba 
nova, blanca. Els 
homes han de dur 
turbant, la dona el 
vel i ambdós les 
cinc61. 

Permès. No hi ha objecció si 
es respecten els 
objectes d’identitat, 
com el turbant. 

Cerimònies 
laiques 

  Permès. Permès. 

Font: Observatorio del Pluralismo Religioso. 

Confessió 
religiosa 

Vetlla Oració fúnebre Espai on es du a 
terme 

Església 
catòlica 

Pregàries i oracions durant la 
vetlla. 

Funeral en l’espai de 
culte dirigit per un 
sacerdot. Oració 
fúnebre a la tomba.  

Espai de culte 
(tanatori o església) 
i/o cementiri.  

Església 
evangèlica 

 Servei fúnebre dirigit 
per un pastor, en un 
espai de culte. Lectura 
bíblica o pregària en el 
cementiri. 

Espai de culte 
(tanatori o església) 
i/o cementiri. Absència 
de símbols religiosos, 
tret d’una creu sense 
imatge.  

Església 
ortodoxa 

Durant dos o tres dies 
després de la defunció, 
preferentment en el domicili 
familiar. Pregària continuada 
en l’espai on és el difunt. Ús 
de símbols religiosos, encens 
i espelmes. Menjar fúnebre 
comunitari. 

Servei fúnebre, tant en 
l’espai de culte com en 
el cementiri. 

Església de la 
comunitat o al 
tanatori. El fèretre s’ha 
de mantenir obert fins 
que tots els familiars i 
amics s’hagin 
acomiadat i 
s’introdueixi en el lloc 
de la inhumació.  

Judaisme Vetlla breu. El fèretre ha 
d’estar tancat. No hi pot 

Oració en record del 
difunt. Cerimònia de la 

Oració funerària en el 
tanatori, sinagoga o 

61 Les cinc “k” són els cinc símbols distintius del Sikhisme: kesha, kanga, kirpan, kara i kachehra.  



haver foscor. keria (esquinçament 
de la roba).  

cementiri. Cerimònia 
de la keria en el lloc 
d’inhumació.  

Islam  Oració funerària. En l’espai de culte. Si 
no és possible, l’oració 
funerària es fa en el 
cementiri (mai entre 
les tombes).  

Adventistes 
del Setè Dia 

 Cerimònia funerària 
tant en l’espai de culte 
com en el cementiri. 

Tanatori o església de 
la comunitat. Absència 
de símbols religiosos. 

Testimonis 
Cristians de 
Jehovà 

Tanatori o funerària, en sales 
sense símbols religiosos. 

Conferència bíblica en 
memòria del difunt. No 
es preceptiva la 
presència del difunt.  

En el Saló del Regne o 
en el tanatori. 
Absència de símbols 
religiosos.  

Església de 
Jesucrist dels 
Sants dels 
Darrers Dies 

Tanatori o funerària, en sales 
sense símbols religiosos. 

Servei fúnebre en 
espais de culte 
destinat a l’efecte en 
el cementiri, amb o 
sense el cos present.  

En la capella de la 
comunitat o en el 
tanatori. Dedicació de 
la tomba en el 
cementiri. Absència de 
símbols religiosos.  

Budisme Cerimònia fúnebre, oficiada 
per un monjo o lama. Algunes 
famílies poden la cremació 
de papers. 

  

Hinduisme Hi ha diverses cerimònies a 
realitzar durant la vetlla. 

Servei fúnebre abans i 
durant la cremació. 

En el lloc de la 
cremació. 

Fe Bahá’í  Cerimònia en record 
del difunt. Oració 
funerària en el 
cementiri en 
congregació, tot i que 
no importa la 
orientació, i s’ha de 
realitzar a peu dret.  

Record del difunt en el 
tanatori o el cementiri. 
L’oració funerària es 
realitza abans de la 
inhumació, en el lloc 
on tindrà lloc. 

Sikh  Servei fúnebre abans i 
durant la cremació. 

En el lloc de la 
cremació. 

Cerimònies 
laiques 

 Cerimònia de comiat 
del difunt. L’estructura 
és oberta. 

Tanatori o cementiri. 
Absència de símbols 
religiosos.  

Font: Observatorio del Pluralismo Religioso (2013). 

Per tal de garantir el compliment de les pràctiques religioses mencionades, els 
serveis funeraris han de: 



 

- Disposar d’una sala on els responsables religiosos puguin realitzar els ritus 
segons estipuli la seva religió, un cop els professionals dels serveis funeraris 
hagin realitzat les activitats segons la legislació. Un membre d’una Església 
protestant de Barcelona informa que la majoria de vegades han de retirar 
símbols catòlics de les sales per als funerals. 

- Disposar de tela blanca pels sudaris de beneficència, ja que la llei estipula 
que els serveis funeraris s’han de fer càrrec d’aquests serveis.  

- Facilitar la disposició de fèretres en què es puguin col·locar símbols 
religiosos o no.  

- Disposar de mobiliari o material que s’adeqüi a les necessitats religioses en 
les vetlles, així com de sales que tinguin mobiliari que es pugui moure i 
adaptar-se a la celebració de cerimònies religioses o laiques.  

Evitar l'estandardització de les cerimònies funeràries farà que es pugui adaptar 
més fàcilment a les peticions i desitjos de la família del difunt.  

La situació de la falta de parcel·les per enterraments islàmics s’ha evidenciat en 
els casos de vulneracions trobats per la Càtedra aquest 2020 i 2021. La Unió de 
Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Federació Islàmica de Catalunya i el 
Consell Islàmic de Catalunya van enviar una carta conjunta al President Quim Torra 
el mes de març del 2020 denunciant la falta d’espais per enterraments islàmics. El 
president de la Unió va criticar que el cementiri de Collserola, un dels pocs 
cementiris que compta amb tombes orientades a la Meca, s’havia quedat sense 
espai i començarien a enterrar-los en nínxols. Altres casos han involucrat 
demandes similars, en aquests casos a Olot, Girona i Lleida. D’altra banda, la 
investigació de la Càtedra també ha registrat un cas en què els veïns del barri de 
Sant Andreu, a Barcelona, es van queixar per la decisió d’instal·lar un columbari al 
costat de la parròquia de Sant Pius X. Finalment, l’Arquebisbat de Barcelona va 
decidir anul·lar la instal·lació del columbari.  

 

De l’anàlisi de la normativa que reconeix i regula el dret a la llibertat religiosa es 
poden assenyalar tres aspectes generals de l'exercici a la llibertat religiosa i de 
consciència en l'àmbit sanitari. En primer lloc, cal recordar que totes les persones 
tenen dret a professar les creences que lliurement triïn i a manifestar-les o no 
manifestar-les.  

En segon lloc, la normativa general estableix que cap creença religiosa pot 
constituir motiu de desigualtat o discriminació ni motiu per a impedir l'exercici de 



qualsevol treball o activitat en l'acompliment de càrrecs o funcions públiques; el 
Codi Penal (CP) estatal tipifica com a delicte les conductes de funcionaris o 
particulars encarregats de la gestió d'un servei públic (com el sanitari) o dels 
professionals (com els sanitaris) que deneguin una prestació a una persona per la 
seva ideologia, religió o creença.  

I, en tercer lloc, la normativa general estableix que el dret fonamental a la llibertat 
religiosa només podrà ser limitat per l'ordre públic, és a dir, en cap cas podrà 
comprometre la salut pública ni al·legar-se com a causa per a objectar el 
compliment de les normes o mesures que protegeixen la salut pública. Són 
diversos els aspectes que han de ser considerats en l'àmbit sanitari per a la garantia 
de la llibertat religiosa i de consciència. 

La Llei 41/2002 bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d'informació i documentació clínica62 (LAP), disposa com 
a principis bàsics que: 1) Tota actuació en l'àmbit de la sanitat requereix el previ 
consentiment dels pacients o usuaris, que ha d'obtenir-se per escrit després que 
el pacient rebi la informació adequada; 2) El pacient o usuari té dret a decidir 
lliurement entre les opcions clíniques disponibles, després de rebre la informació 
adequada, en el sentit que aquesta sigui suficient i clara, i adaptada a les 
necessitats i capacitats de cada pacient; 3) Tot pacient o usuari té el dret a negar-
se al tractament, la qual cosa ha de deixar clara per escrit (art 2 LAP). 

Per a garantir la correcta aplicació de la normativa, la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya, de la Generalitat63 (2015) 
suggereix que després d'assegurar-se que es tracta d'una opció personal i de 
conèixer els arguments en els quals es fonamenta, el personal sanitari (a més de 
donar la informació corresponent) respecti la llibertat de la persona malalta de 
negar-se a rebre un tractament, al mateix temps que valori un tractament 
alternatiu que no suposi un cost extraordinari al servei sanitari públic. Tanmateix, 
la Guia proposa que els hospitals elaborin protocols específics d'actuació que 
tinguin en compte tant els drets dels pacients com els drets del personal sanitari 

62 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d'informació i documentació clínica. (BOE núm. 274, de 15 de novembre de 
2002): https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con 
63 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris 
de Catalunya: https://bit.ly/3BbVGXk 

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/11/14/41/con


 

per a actuar davant de determinades situacions, com la negativa a rebre certs 
tractaments per motius religiosos. 

L'Observatori del Pluralisme Religiós64 (2011) també recomana que els centres 
sanitaris tinguin protocols d'actuació per a assegurar el respecte a la voluntat del 
pacient i atorgar seguretat als professionals sanitaris. Aquests protocols, 
manifesta, serien de gran utilitat davant situacions com el rebuig dels Testimonis 
de Jehovà a rebre transfusions de sang i/o hemo derivats, una de les situacions 
més freqüents en els centres sanitaris pel que fa als tractaments mèdics i l'exercici 
a la llibertat religiosa. 

En una entrevista amb l'equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència 
de Catalunya, dos membres de la comunitat dels Testimonis de Jehovà sostenen, 
en aquest sentit, que si bé a Barcelona reben un "tracte correcte" i "positiu" per 
part de la sanitat pública i amb "dificultats poc freqüents o menors", en altres 
províncies "no es tracten persones Testimonis de Jehovà per la seva negativa a 
rebre transfusions". Això, asseguren que els situa en una situació de 
"discriminació". 

L'Observatori del Pluralisme Religiós (2011) també realitza una recomanació 
respecte de la donació d'òrgans. Si bé aclareix que en l'actualitat no es coneix cap 
religió contrària a aquesta pràctica, considera fonamental que els centres 
hospitalaris comptin amb ministres de culte de les diferents religions perquè 
ofereixin informació sobre la postura de la seva fe pel que fa a la donació d'òrgans.  

La LOLR insta els poders públics a adoptar “les mesures necessàries per a facilitar 
l'assistència religiosa als establiments públics militars, hospitalaris, assistencials, 
penitenciaris i altres sota la seva dependència” (art. 2.3). Això suposa que els 
poders públics han de respectar no solament que les persones ingressades en 
centres hospitalaris o assistencials rebin l'assistència religiosa de la seva confessió, 
sinó facilitar que això es pugui produir. L'assistència religiosa en centres 
hospitalaris (servei d'acompanyament i suport espiritual als pacients i als seus 
familiars) presenta similituds entre les diferents comunitats religioses, encara que 
existeixen algunes especificitats de cada tradició o confessió religiosa.  

64 Observatorio del Pluralismo Religioso en España. (2011). Guía de gestión de la diversidad religiosa en 
los centros hospitalarios: https://bit.ly/3qcT8ln 



La Generalitat de Catalunya ha signat convenis amb l'Església catòlica a 
Catalunya65 i el Consell Evangèlic de Catalunya66 amb l’objectiu de col·laborar per 
assegurar l’accés a l’assistència religiosa als hospitals. Els pacients de confessions 
minoritàries que fins al moment no disposen d'un Acord de Cooperació amb l'Estat 
tenen dret a sol·licitar l'assistència d'un membre de la seva confessió que podrà 
accedir-hi lliurement en les condicions que permeti la situació del malalt. L’article 
IV de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre Afers Jurídics de 1979 
estableix el següent: “1) L'Estat reconeix i garanteix l'exercici del dret a 
l'assistència religiosa dels ciutadans interns en establiments penitenciaris, 
hospitals, sanatoris, orfenats i centres similars, tant privats com públics. 2) El 
règim d'assistència religiosa catòlica i l'activitat pastoral dels sacerdots i dels 
religiosos en els centres mencionats que siguin de caràcter públic seran regulats 
d’acord mutu entre les autoritats competents de l'Església i de l’Estat. En tot cas, 
quedarà salvaguardat el dret a la llibertat religiosa de les persones i el degut 
respecte als seus principis religiosos i ètics.” A més, l'assistència religiosa de les 
persones que professen la religió catòlica està regulada per l’Acord estatal sobre 
Assistència Religiosa Catòlica en Centres Hospitalaris Públics67 vigent des del 1985 
i el Conveni sobre l’assistència religiosa catòlica en els centres hospitalaris de 
l’Institut Nacional de Salut68 de 1986. 

Els pacients de confessions minoritàries amb Acord de cooperació tenen 
establertes les següents normes comunes per a l'assistència religiosa en centres 
hospitalaris: 1) Es garanteix l'exercici del dret a la llibertat religiosa en els centres 
hospitalaris, assistencials o anàlegs del sector públic, que ha d'estar 
proporcionada pels ministres de culte que designin les respectives confessions. 2) 
L'accés d'aquests ministres és lliure i sense limitació d'horari. 3) L'assistència 
religiosa es prestarà amb el degut respecte al principi de llibertat religiosa i amb 
observança de les normes d'organització i el règim intern dels centres. Malgrat el 

65 Ordre de 10 de desembre de 1986 per la qual es disposa la publicació de l’Acord sobre 
assistència Religiosa Catòlica en els Centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública. (DOGC, 
núm. 780, de 19 de desembre de 1986): https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/1986/12/10/(4)  
66 Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Evangèlic de 
Catalunya sobre l’assistència religiosa evangèlica en hospitals (2014): 
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-
religiosos/documents/Conveni_gencat_CEC_salut.pdf 
67 Ordre de 20 de desembre de 1985 per la qual es disposa la publicació de l’acord sobre 
Assistència Religiosa Catòlica en Centres Hospitalaris Públics. (BOE núm. 305 de 21 de desembre de 
1985): https://www.boe.es/eli/es/o/1985/12/20/(1)/con 
68 Convenio de 23 de abril de 1986 sobre la asistencia religiosa católica en los Centros hospitalarios 
del Instituto Nacional de la Salud: https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-
religiosa/Documents/Normativa_Estatal/Convenio23_1986_Hospitales.pdf  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/o/1986/12/10/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/1985/12/20/(1)/con
https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/Normativa_Estatal/Convenio23_1986_Hospitales.pdf
https://www.mpr.gob.es/mpr/subse/libertad-religiosa/Documents/Normativa_Estatal/Convenio23_1986_Hospitales.pdf


 

que es disposa en els Acords de Cooperació, l’ Observatori del Pluralisme Religiós 
(2011) sosté que “no existeix una norma reglamentària estatal que desenvolupi el 
que es preveu en la llei sobre assistència religiosa de confessions minoritàries (…), 
la qual cosa fa més necessària una adequada gestió del tema per part dels centres 
hospitalaris”.  

Les diferències respecte del model previst per l’Església catòlica i per a la resta de 
les confessions són les següents: 1) En cada centre hospitalari del sector públic 
existirà un servei o organització per a prestar assistència religiosa i pastoral 
catòlica, que comptarà amb els locals necessaris (capella i despatx) i els llocs per 
a residir o, almenys, pernoctar. 2) La prestació del servei es desenvolupa pels 
capellans destinats per l'Ordinari del lloc i nomenats per la institució titular del 
centre hospitalari, que signarà un conveni amb la diòcesi corresponent o un 
contracte amb el propi capellà.  

Independentment de quina sigui la confessió del malalt, la Guia per al respecte a 
la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya de la Generalitat sosté 
que “cada hospital ha de garantir que qualsevol pacient (…) pugui rebre assistència 
religiosa si el sol·licita”. Al mateix temps, ha de “garantir el dret dels pacients que 
no desitgen cap mena d'assistència religiosa a no ser visitats per cap agent de cap 
confessió amb oferiment d'aquella assistència”. En aquest sentit, “han de fer el 
possible per a atendre amb la màxima rapidesa les sol·licituds d'assistència 
religiosa” i han de garantir que cap persona que hagi demanat assistència religiosa 
“sigui visitada pel cap responsable, l'agent o el ministre determinat que no hagi 
estat sol·licitat per la persona malalta”. 

En entrevista amb l'equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de 
Catalunya, un membre del Centre Budista Kadampa va destacar que la seva mestra 
va acompanyar gent malalta en els últims minuts de la seva vida "sense cap 
problema" i "independentment que estigués en un hospital públic o privat". En 
aquest sentit, també va indicar que "sempre hi ha hagut molta llibertat" pel que fa 
a l'assistència religiosa. Per part seva, un membre de la comunitat Hare Krishna de 
Barcelona va indicar que l'atenció als malalts als hospitals "sempre ha estat bona i 
oberta" i que, fins i tot, "ha donat alguna xerrada a personal mèdic sobre com 
tractar a pacients hindús" en els centres hospitalaris. També es va pronunciar 
sobre aquest tema un membre de la comunitat de salesians, en indicar que "mai ha 
tingut problemes en aquest àmbit" i destacar que "el CAP funciona molt bé". “Als 
hospitals hi ha respecte per a la diversitat religiosa”, apunta un membre de la 
Càtedra UNESCO de Diàleg Intercultural Mediterrani. 



En entrevista amb l’equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de 
Catalunya, un membre de la comunitat catòlica de Girona destaca que 
habitualment es troba que “les persones no saben que poden demanar assistència 
religiosa als hospitals” i que, a vegades, “el centre no dóna la informació 
pertinent”.  

Per a evitar situacions com aquesta, l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) 
suggereix que la informació sobre el servei d'assistència religiosa de les diferents 
confessions es contempli en el marc de les actuacions de millora de l'accés dels 
ciutadans al sistema sanitari, per la qual cosa recomana que s'inclogui aquesta 
informació en els documents o les guies dels centres d'atenció hospitalària dirigits 
a la recepció de pacients i els seus acompanyants. Segons l’Observatori del 
Pluralisme Religiós (2011), els protocols de recepció de pacients haurien d'incloure 
informació sobre les següents qüestions: 1) Disponibilitat del servei d'assistència 
religiosa de les diferents confessions. 2) Indicacions sobre el procediment a seguir 
per a sol·licitar l'assistència religiosa personalitzada, sent una opció l'adjudicació 
del servei als dispositius d'Atenció al ciutadà. 3) Informació sobre la ubicació i les 
característiques del lloc o els llocs de culte disponibles en els centres. 

El mateix proposa la Generalitat de Catalunya a la Guia per al respecte a la 
pluralitat religiosa en l’àmbit hospitalari (2015)69 en recomanar que “cada hospital 
faciliti a la persona usuària, en el moment de l'ingrés, entre els documents 
habituals, un text breu de la informació general, elaborat per l'equip o la persona 
encarregada de coordinar l'assistència religiosa en cada centre, sobre la 
possibilitat de rebre assistència religiosa, plural, i sobre el funcionament concret 
dels serveis”. Indica, a més, que “cal evitar que la persona internada (…) s'assabenti 
que pot rebre assistència religiosa a través, exclusivament, del servei d'una altra 
confessió”. En aquest sentit, la Guia suggereix que cada hospital ofereixi a la 
persona usuària, en el moment d'ingrés, l'opció de demanar o rebutjar l'assistència 
religiosa “mitjançant un imprès de sol·licitud expressa i voluntària, en el qual es 
pugui especificar de quina confessió religiosa requereix l'assistència, i si la vol 
rebre a través de la persona responsable assignada al centre o bé a través d'una 
altra persona”. 

69 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris 
de Catalunya: https://bit.ly/3BbVGXk 



 

L’Observatori proposa, alhora, que “els impresos de sol·licitud estiguin a 
disposició dels pacients en tot moment”, al mateix temps que es respectin i 
atenguin “les sol·licituds posteriors realitzades a través dels familiars, dels 
acompanyants o del personal sanitari”. Els díptics o materials d'una determinada 
confessió religiosa, llavors, “han de ser repartits només a les persones que hagin 
sol·licitat ser ateses per aquella confessió”. Suggereix, a més, que les sol·licituds 
d'assistència religiosa siguin transmeses als ministres de culte o als agents 
corresponents assignats al centre en la forma que disposi l'equip o la persona 
encarregada de coordinar l'assistència religiosa en cada centre. Al mateix temps, 
la Generalitat de Catalunya (2015) indica que s'hauria d'evitar que els ministres de 
culte o agents responsables de l'assistència religiosa rebin “llistats indiscriminats 
de noms de persones internes” o que s'assabentin “de manera informal” de les 
sol·licituds. 

En l’entrevista amb l'equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Catalunya, un 
membre de la comunitat catòlica de Calella apunta que als hospitals i centres 
sanitaris hi ha "un problema de no tenir personal suficient a la disposició dels 
serveis religiosos". En aquest sentit, l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) 
suggereix que els centres sanitaris disposin d'un directori amb referències precises 
que permet, en cas de necessitat, localitzar un ministre de culte de la confessió 
religiosa sol·licitada. Per part seva, la Generalitat de Catalunya (2015) recomana 
que cada hospital, “per iniciativa pròpia o a instàncies del Departament estableixi 
acords de col·laboració preferentment amb les instàncies o federacions 
representatives de les diverses confessions religioses o bé, si no és possible, amb 
les comunitats religioses locals”. Aquests acords permetrien assignar al centre 
sanitari “persones responsables de l'assistència religiosa dels pacients de la 
confessió corresponent, en les condicions que siguin pactades de mutu acord”. 

En qualsevol cas, la Generalitat de Catalunya (2005) sosté que “és convenient 
avançar cap a un mateix tracte qualitatiu de totes les confessions religioses, amb 
els mateixos criteris i amb el mateix respecte, encara que quantitativament 
proporcionat al nombre de persones internes”. En aquest sentit, també suggereix 
evitar el fet que sigui “exclusivament el responsable d'una determinada confessió 
religiosa qui hagi de facilitar l'assistència oportuna als pacients i acompanyants 
d'altres confessions religioses”. A més, indica que els pacients que sol·liciten 
assistència religiosa han de poder triar si la desitgen mitjançant agents, 
responsables o ministres de culte designats al centre o mitjançant alguna altra 
persona de la seva elecció. En el cas que el pacient sol·liciti assistència religiosa 
amb un ministre de culte o agent que no està assignat al centre hospitalari, el 



Consell Assessor (2005) indica que “les sol·licituds poden ser ateses en forma de 
visites privades”. 

La Generalitat de Catalunya (2015) sosté que els responsables de l'assistència 
religiosa han de poder accedir “en tot moment” als pacients, sempre que les seves 
actuacions “no interfereixin en la tasca sanitària del centre”. A més, per a 
respectar les persones malaltes i els seus acompanyants, suggereix evitar que els 
ministres de culte o agents responsables de proporcionar l'assistència religiosa es 
presentin a les habitacions “de manera directa i indiscriminada” per a oferir els 
seus serveis. 

Per a garantir l'accés dels ministres de culte al centre hospitalari o assistencial, 
tant l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) com la Generalitat de Catalunya 
(2015) suggereixen que es posi en marxa un sistema d'acreditacions dels ministres 
de culte que presten aquest servei. Sobre aquest tema, l’Observatori del 
Pluralisme Religiós (2011) sosté que “seria positiva la signatura de convenis amb 
les confessions amb notori arrelament que ho sol·licitin” i “l’habilitació d'espais en 
els centres hospitalaris per a la prestació del servei d'assistència religiosa”. 

Es poden realitzar diverses recomanacions per a la implantació d'espais per al culte 
i/o el recolliment en centres hospitalaris i sanitaris, espais destacats com a 
necessaris per un membre de la comunitat Bahá’í de Barcelona durant una 
entrevista realitzada amb l'equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de 
Consciència de Catalunya.  

L’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) suggereix implementar espais 
multiconfessionals en aquells centres que avui dia no tenen llocs de culte i per 
centres nous. Per a centres que compten en l'actualitat amb una capella catòlica 
en desús o utilitzada esporàdicament recomana transformar-les en un espai 
multiconfessional, sempre que sigui prou gran i hi hagi un acord previ amb les 
autoritats eclesiàstiques pertinents. Per a centres que compten en l'actualitat amb 
una capella catòlica sotmesa a un ús destacat suggereix implementar una altra sala 
per a ser usada per la resta de les confessions religioses. “A mig o llarg termini, la 
tendència a seguir hauria de ser, previ acord amb les autoritats eclesiàstiques 
pertinents, convertir totes dues sales en espais multiconfessionals”, apunta 
l'entitat. La Generalitat de Catalunya (2015) es pronuncia en el mateix sentit, en 
sostenir que cal preveure un espai multiconfessional “neutre que s'adeqüi a les 
necessitats de culte de les diverses confessions”. 



 

També l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) sosté que una solució pràctica 
per a la implementació d'aquests espais multiconfessionals consisteix en “habilitar 
dues sales quadrades, una amb cadires i una altra sense cadires, separades per un 
magatzem despatx, accessible des d'ambdues, que a més serviria per a potenciar 
la insonorització entre una i l'altra”. La Generalitat de Catalunya (2015), per part 
seva, suggereix “mobilitat de les cadires i de la taula o altar, absència de signes 
religiosos fixos, i existència d'armaris o d'un petit magatzem on guardar els 
símbols o objectes propis de cada confessió”.  

“Qualsevol persona internada ha de tenir accés a aquest espai multiconfessional 
per a poder dur a terme les pràctiques religioses quotidianes prescrites per la seva 
confessió”, sosté la Generalitat de Catalunya (2015). Al seu torn, indica que els 
ministres de culte assignats al centre “han de poder celebrar actes de culte 
col·lectius en aquest espai multiconfessional de manera periòdica, amb prèvia 
sol·licitud a l'equip o persona encarregada de coordinar l'assistència religiosa en 
cada centre”. Indica, alhora, que altres ministres de culte també han de poder fer 
actes de culte “si hi ha un nombre significatiu de peticions en aquest sentit per 
part dels pacients”. En la mateixa línia es manifesta l’ORLC perquè recomana tenir 
en compte que aquests espais multiconfessionals seran principalment utilitzats de 
manera individual i esporàdicament utilitzats de manera col·lectiva (quan existeixi 
una demanda específica). Argumenta, en aquest sentit, que els usos individuals 
resulten molt menys complicats des del punt de vista de la gestió: en els usos 
individuals només és necessari plantejar un horari d'obertura de l'espai, mentre 
que en els usos col·lectius cal actuar sota demanda reservant horaris determinats 
per a una utilització que, excepte excepcions, impedirà en aquesta franja horària 
l'ús individual. Per tant, l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) recomana que 
la mateixa unitat que assumeixi la gestió de l'assistència religiosa en cadascun dels 
centres, s'encarregui de la gestió dels usos, especialment col·lectius, d'aquests 
espais. 

La Generalitat de Catalunya70 (2015) apunta a més que cal tenir en compte que en 
alguns casos la celebració de cultes col·lectius requereix l'ús de determinats 
objectes o aliments, com el pa i el vi per a determinades celebracions cristianes, 
catifes, instruments musicals per a l'acompanyament de culte, indumentària 
religiosa, llibres sagrats o de temàtica religiosa, determinades espècies (encens, 
etc.). Per això, indica que “és necessari que els centres hospitalaris permetin 
l'entrada d'aquests elements per personal religiós degudament acreditat i que 

70 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris 
de Catalunya: https://bit.ly/3BbVGXk 



s'estableixin els mecanismes necessaris perquè això no suposi cap risc per a la 
seguretat, la higiene i la salut dels interns al centre”. 

En l’entrevista amb l’equip de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de 
Catalunya, un membre de Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya (SAFI) apunta 
que quan als centres sanitaris es demana menjar Halal o una alternativa el personal 
sanitari “se sorprèn”. 

Per a millorar la garantia de la llibertat religiosa pel que fa a l'alimentació en 
centres sanitaris i evitar situacions com l’esmentada, l’Observatori del Pluralisme 
Religiós (2011) recomana: “1) Incorporar l'oferta de menús adequats als preceptes 
religiosos com a requisit en els plecs de concurs públic per a les empreses 
subministradores de serveis d'alimentació. 2) Implementar procediments que 
permetin conèixer i atendre les especificitats alimentàries dels usuaris per motius 
religiosos. 3) Registrar les demandes d'adaptacions a menús per motius religiosos, 
la qual cosa permetrà quantificar el volum i la regularitat de les demandes i, per 
tant, planificar l'adaptació del servei. 4) Incloure informació detallada sobre la 
composició dels menús en les safates dispensades. 5) Contemplar la possibilitat 
que qui practiqui dejunis rituals, pugui disposar de la seva dieta fora de l'horari de 
repartiment”. 

Per part seva, la Generalitat de Catalunya (2015) suggereix: “1) Quan el nombre de 
sol·licituds ho justifiqui, cal que el centre hospitalari intenti oferir menús adaptats, 
en la mesura del possible, a les peticions alimentàries de les diverses confessions, 
sempre que això no comporti una despesa econòmica extraordinària. 2) Quan no 
sigui possible oferir menús adaptats a les peticions alimentàries específiques de 
les diverses confessions, el centre hospitalari pot oferir, sempre que no signifiqui 
una despesa econòmica extraordinària, un menú alternatiu vegetarià al qual es 
podrien acollir molts membres de diverses comunitats religioses”.  

En aquest punt, en relació amb l’ús i la presència de símbols religiosos cal realitzar 
una distinció entre els símbols religiosos d'ús personal (elements que utilitzen les 
persones per a manifestar la seva adhesió a una determinada creença religiosa) i 
els símbols religiosos als edificis públics. 

Respecte dels primers, l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) afirma que “el 
límit és la seguretat pública, és a dir, el seu ús queda sotmès al deure d'identificar-
se davant l'autoritat competent en cas de necessitat d'identificació del subjecte”. 



 

La Generalitat de Catalunya (2015) recomana que “s’ha de respectar l’ús 
d’indumentària i de signes religiosos dels ciutadans als centres sanitaris. Quan, per 
prestar l’atenció sanitària adequadament, convingui que la persona es desprengui 
momentàniament d’indumentària vinculada a les seves creences religioses, cal que 
el personal sanitari informi d’aquesta necessitat i de les raons que la sustenten.” 
Si qui porta el símbol és un membre del personal sanitari, l’Observatori del 
Pluralisme Religiós (2011) indica que no sols opera com a límit la seguretat pública, 
sinó també els drets dels pacients, les normes de seguretat i higiene en el treball i 
la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals71, segons les quals el pacient té el 
dret d'identificar el personal sanitari que el tracta.  

Respecte els segons, l’Observatori del Pluralisme Religiós (2011) indica que són 
contraris al principi de laïcisme perquè pot “propiciar la confusió entre les 
finalitats religioses i les finalitats públiques o perquè de la seva exhibició exclusiva 
es pot inferir una certa desigualtat respecte a la resta de creences o afectar la 
sensibilitat dels qui no en professen cap”. L'entitat detalla una sèrie d'excepcions: 
“1) No és contrària al principi de laïcisme la presència de símbols religiosos 
institucionals en aquelles parts dels edificis públics que estan destinades al culte. 
2) No és contrària al principi de laïcisme la presència de símbols ornamentals, 
sempre que no impliquin o puguin suposar confusió entre religió i Estat. 3) Es pot 
optar per no retirar els símbols religiosos institucionals que formen part d'algun 
dels elements estructurals de l'edificació”.  

La Generalitat de Catalunya (2015) fa algunes consideracions respecte al 
tractament de la mort en centres sanitaris: “1) Cal assegurar que l'última voluntat 
i les creences de cada persona siguin respectades també en el moment de la mort, 
tant si el moribund és religiós com si no ho és. 2) Cal que l'hospital faciliti la 
màxima intimitat a la persona malalta i els seus acompanyants durant els moments 
anteriors i posteriors a la mort, perquè puguin dur a terme els rituals propis de la 
seva confessió. 3) És convenient consultar la família o els acompanyants d'una 
persona que acaba de morir si les seves creences religioses impliquen algun tipus 
de comportament en relació amb el cadàver. Per a algunes persones, pot ser 
important que el personal sanitari no toqui el cos del difunt, i que el puguin 
manipular els mateixos membres de la comunitat. En aquest sentit, és convenient 
que cada hospital tingui elaborats protocols d'actuació respecte als rituals 

71 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269, de 10 de 
novembre de 1995): https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con 
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funeraris de les diverses tradicions religioses. 4) Quan tinguin dipòsit de cadàvers 
i aquesta sala reuneixi les condicions necessàries, els hospitals han de permetre 
que els representants de les confessions religioses que ho desitgin puguin accedir 
per a fer la rentada ritual del cos”. 

La investigació no ha trobat cap cas que encaixi amb els criteris de selecció dels 
casos de vulneració a la llibertat religiosa en aquest àmbit.  

 

 
Històricament, la societat catalana ha estat homogènia en l’àmbit religiós. Però 
Catalunya és avui dia, com la resta de l’Estat espanyol i la majoria de països 
europeus, una societat cada vegada més plural i diversa que ha de procurar la 
protecció de la llibertat religiosa també en el marc de les relacions laborals.  

A l’hora de redactar aquest Informe, la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat, amb la col·laboració de la Direcció General de Funció Pública i la 
Direcció General de Relacions Laborals, està elaborant un estudi sobre el respecte 
a la diversitat de creences en l’àmbit laboral, en el marc de la col·lecció de guies 
similars publicades sobre aquesta matèria. La intenció, segons un comunicat que 
anuncia la publicació d’aquesta guia, és proporcionar “una eina que ajudi els 
agents econòmics i socials i les administracions públiques a fer una bona gestió 
del fet religiós i a respectar la llibertat de culte en el marc de les relacions 
laborals.” A més, aclareix l’article, la finalitat és identificar criteris i principis 
d’actuació, formular recomanacions i mostrar bones pràctiques. 
 
El present Informe s’anticipa a l’aparició de l’esmentada guia de la Direcció 
General d’Afers Religiosos, però es nodreix i fonamenta, bàsicament, en la 
traducció i adaptació de l’informe La libertad religiosa en el ámbito de las relaciones 
de trabajo, elaborat per Isabel Cano Ruiz i Miguel Rodríguez Blanco (Observatorio 
del Pluralismo Religioso en España, 2021).  

La LOLR indica, en el seu primer article, que les creences religioses no poden 
constituir motiu de desigualtat o discriminació, alhora que tampoc no es podran 
al·legar motius religiosos per impedir a ningú l’exercici de qualsevol feina o 
activitat. En el seu article segon, la LOLR indica que tota persona té dret a 
practicar actes de culte, commemorar festivitats i, en resum, a mostrar la seva 
creença religiosa amb tota llibertat.  



 

En l’àmbit més concret del dret del treball, l’article 17 del text de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors72 (ET) trasllada a l’ordenament jurídic laboral l’article 
14 de la CE, tot establint en el seu article 4 que reconeix als treballadors i les 
treballadores el dret a no ser discriminats, directament o indirectament, per raó 
de religió o conviccions en el moment de l'accés a l'ocupació o una vegada 
contractats. El mateix precepte enuncia el dret al respecte de la seva intimitat i a 
la consideració deguda a la seva dignitat, compresa la protecció davant de 
l'assetjament per raó de religió o conviccions.  

El dret fonamental de llibertat religiosa està subjecte als límits esmentats en 
l'article 3.1 de la LOLR: la protecció del dret dels altres a l'exercici de les seves 
llibertats públiques i drets fonamentals, així com la salvaguarda de la seguretat, 
de la salut i de la moralitat pública, elements constitutius de l'ordre públic 
protegit per la llei en l'àmbit d’una societat democràtica. En el marc de les 
relacions laborals l'exercici de la llibertat religiosa s'ha de conciliar amb el dret a 
la llibertat d'empresa (article 38 CE), si bé cal tenir present que treballadors i 
treballadores no perden els drets fonamentals pel fet de signar un contracte de 
treball.  

A l'hora de conciliar les creences religioses de les persones i la llibertat d'empresa, 
els convenis col·lectius estan cridats a exercir una funció rellevant. Aquests 
convenis són expressió de l'acord adoptat lliurement entre els treballadors i els 
empresaris per regular les condicions de treball i, per la seva naturalesa i 
característiques, són una via adequada per contemplar les necessitats dels 
treballadors i treballadores derivades de les seves creences religioses. De fet, cal 
destacar que la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, 
relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en 
l’ocupació73 obliga els estats membres de la Unió Europea a fomentar el diàleg 
entre els interlocutors socials i la signatura de convenis per promoure la igualtat 
de tracte i establir mesures antidiscriminatòries (art. 13). Així, la via més efectiva 
per garantir i concretar la llibertat religiosa són els acords i convenis entre 
treballadors i empresaris per negociar unes condicions en base a les creences 
religioses dels treballadors.  

72 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors. (BOE núm. 255, de 24 d’octubre de 2015): 
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con 
73 Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l’establiment d’un 
marc general per a la igualtat de tracte en l’ocupació. (DOCE núm. 303, de 2 de desembre de 
2000): https://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf  

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf


L'article 9.2 de la CE atorga als poders públics el deure de promoure les condicions 
perquè la llibertat i la igualtat siguin efectives i, d'aquesta manera, eliminar els 
obstacles que ho impedeixin. La cooperació, per tant, és una conseqüència 
obligada de la llibertat religiosa de l’individu que, d'altra banda, ha de disposar 
dels mitjans necessaris per a exercir el seu dret personal. Ara bé, la realitat social 
de l'Estat espanyol l'any 1978 era molt diferent de l'actual. La societat espanyola 
ha anat evolucionat i actualment ens trobem amb una pluralitat religiosa, a causa 
del flux immigratori dels últims anys, que ha generat grans canvis en l'àmbit 
religiós. El tret més significatiu és que la pràctica religiosa del Catolicisme oficial 
ha disminuït dràsticament i, en canvi, les minories religioses tenen cada vegada 
més pes.  

La immigració ha creat una nova realitat cada vegada més heterogènia també en 
l’àmbit laboral, on ja no resulta estrany trobar treballant juntes persones de 
diferents rerefons religiosos i procedències geogràficament i culturalment 
allunyades. Aquesta situació pot generar conflictes com a conseqüència de la 
col·lisió que es pot produir entre les creences religioses dels treballadors i les 
seves obligacions i deures laborals. 

El fet de signar un contracte de treball no priva els treballadors i les treballadores 
dels seus drets fonamentals, entre els quals hi ha el dret de llibertat religiosa, tant 
en la seva dimensió interna com externa, i el dret a no ser discriminat per raó de 
les creences.  

Ara bé, l'exercici d'aquests drets es veu modulat per les obligacions inherents al 
lloc de treball exercit que provenen del contracte o relació entre les parts i del 
poder de direcció de l'empresa. A l'hora d'establir pautes que permetin conciliar 
correctament l'exercici del dret de llibertat religiosa, sense discriminació, amb el 
poder de direcció de l'empresa, s'ha de partir de la premissa següent: el dret de 
llibertat religiosa faculta la persona per comportar-se d'acord amb les seves 
creences, per manifestar-les, tant en públic com en privat, i per mantenir-les 
davant de tercers.  

La dimensió externa de la llibertat religiosa d'una persona consisteix en la llibertat 
d’actuar d'acord amb les conviccions i preceptes de la seva religió o creença. Entre 
els comportaments inclosos en el conjunt de facultats protegides per aquest dret 
hi ha la pràctica del culte, l'observança dels ritus, horaris i de determinades 
festivitats, el fet de vestir peces de caràcter religiós, l'aparença física o el 
respecte a exigències dietètiques.  



 

La persona que es postula a un lloc de treball haurà de superar algun d'aquests 
requisits: una entrevista de treball, un període de formació precontractual o un 
període de prova requerit en els primers dies d'incorporació. En cap d'aquests tres 
moments no es pot exigir que la persona sigui fidel d'una determinada confessió, 
comunitat o Església o que no tingui creences. Això significa que la causa de la no 
contractació vindrà donada, entre altres motivacions, per qüestions relacionades 
amb la titulació, la formació acadèmica, la disponibilitat, però no amb el fet de 
professar o no una determinada religió o viure d'acord amb unes creences. 

No obstant això, en aquesta fase d'accés al lloc de treball hi ha un element 
essencial l'adequada ponderació del qual pot ajudar a evitar futurs problemes en 
la relació laboral: l'anomenada bona fe contractual. Encara que l'empresari no 
hauria de fer preguntes per conèixer les conviccions religioses del candidat o 
candidata al lloc de treball, sí que ha de tenir la certesa que les prestacions 
contractades es desenvoluparan de manera correcta per part del treballador o 
treballadora en conciliar el dret de llibertat religiosa i la llibertat d'empresa.  

Per això, la bona fe contractual exigiria que la persona comuniqués quins requisits 
del lloc de treball col·lisionen amb les seves prescripcions religioses, de manera 
que la direcció de l'empresa pogués fer les adaptacions raonables per ajustar-se a 
les conviccions del candidat sempre que no suposin un perjudici desproporcionat 
per a la bona marxa de la organització productiva. 

Una excepció a la regla anterior són les feines per a empreses de tendència o les 
tasques de tendència. En aquests casos, les creences religioses del treballador o 
treballadora poden arribar a formar part de la qualificació necessària per a 
l'exercici del lloc, per la qual cosa l'ocupador està facultat per preguntar als futurs 
treballadors o treballadores quines són les seves creences i prendre-les en 
consideració als efectes de la selecció dels candidats. Tot plegat es desprèn de 
l'article 4 de la Directiva 2000/78/CE i de l'article 34.2 de la Llei 62/2003 de 
Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social74 (LMFAOS) que la incorpora 
en el nostre ordenament jurídic. 

L'Acord sobre Afers Jurídics entre l'Estat espanyol i la Santa Seu es refereix en el 
seu article III als dies festius: "L'Estat reconeix com a dies festius cada diumenge. 

74 Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. (BOE 
núm. 313, de 31 de desembre de 2003): https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/30/62/con  

https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/30/62/con


De comú acord es determinarà quines altres festivitats religioses són reconegudes 
com a dies festius". Aquesta previsió ha donat lloc al fet que el Reial decret 
2001/1983 sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans75, 
inclogui entre les festivitats de caràcter anual diversos dies festius catòlics 
pactats amb la Conferència Episcopal Espanyola. 

A l'article 12 dels Acords de cooperació subscrits per l'Estat espanyol amb la 
Comissió Islàmica d’Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya i la 
Federació d’Entitats Religioses Evangèliques es fa referència al respecte als dies 
festius i de descans en l'àmbit laboral, tant durant l'exercici del lloc de treball com 
en l'accés al mateix. En tot cas, la commemoració dels dies festius i el respecte al 
descans setmanal exigit per les creences religioses de l'empleat/ada queden 
subordinats a l'existència d'un acord amb l’empresa. 

Pel que fa als dies festius, els Acords amb les comunitats jueves i musulmanes 
esmenten un seguit de festivitats concretes que podran substituir, sempre que hi 
hagi acord entre les parts, a les establertes amb caràcter general a l'article 37.2 
ET, com a retribuïdes i no recuperables. 

La flexibilitat de les condicions de treball, les exigències de productivitat o 
l'ampliació d'horaris comercials comporten que cada cop siguin més les activitats 
laborals realitzades en caps de setmana. Això, juntament amb a l'augment de la 
diversitat religiosa, provoca un increment de les peticions d'adaptació del 
descans setmanal a les creences religioses dels treballadors, però alhora, dóna un 
marge més gran per procedir a una adaptació, ja que de vegades per a l'empresa 
és indiferent el moment en què el treballador o treballadora gaudeixi del seu 
descans setmanal. És important però valorar la petició de la persona com l'exercici 
d'un dret fonamental tutelat per l'ordenament jurídic. Per això la resposta que 
doni la direcció empresarial ha d'obeir a unes raons objectives i no a la mera 
conveniència o voluntarietat de l’empresa. 

A Espanya, almenys cinc de les catorze festes anuals no substituïbles són festius 
catòlics. Això, segons han explicat membres de diferents organitzacions 
musulmanes, fa que religions com la seva no puguin celebrar en les mateixes 
condicions les seves festivitats religioses, com pot ser la festa del xai. La 

75 Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades 
especials i descans. (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 1983): 
https://www.boe.es/eli/es/rd/1983/07/28/2001/con  

https://www.boe.es/eli/es/rd/1983/07/28/2001/con


 

determinació del calendari de festivitats ha de ser reflex del pluralisme religiós de 
la societat. 

El dret de llibertat religiosa es pot manifestar externament a través de símbols 
com ara una determinada vestimenta, ornament o un altre element d'ús personal. 
Algunes religions prescriuen o aconsellen la utilització de certes peces de vestir o 
símbols els quals, a més de la significació religiosa que puguin tenir, identifiquen 
la persona amb una determinada creença o convicció: el hijab per a les dones 
musulmanes, la creu per als cristians o cristianes, el kirpan per a la confessió sikh o 
la quipà per als jueus, entre d’altres. 

L'aparença externa és una llibertat que es protegeix en diversos preceptes de la 
CE, com en l'article 18.1 sobre el dret a la pròpia imatge i en l'article 10 que 
proclama el respecte que cal tenir a la dignitat de la persona i al lliure 
desenvolupament de la seva personalitat. L'aparença externa, per tant, no només 
és part essencial de la identitat i la personalitat de cada subjecte, sinó que també 
contribueix a la integració en el col·lectiu de pertinença. Aquesta aparença 
s’emfatitza en l'àmbit religiós, ja que l'ús de vestimenta i símbols distintius es 
converteix, juntament amb molts altres elements i activitats, en nuclear per als 
creients. 

Si el candidat o candidata a un lloc de treball s’hi presentés amb un símbol o una 
vestimenta de significació religiosa, el rebuig per part de l'empresa pel simple fet 
de professar una determinada religió constituiria una situació de discriminació 
directa contrària a l'article 4.2 de l'ET, que reconeix com a dret bàsic no ser 
discriminats directament o indirectament per a l'ocupació per motius religiosos. 
Tot i l'existència d'aquest dret, però, membres de l’Associació per la Defensa dels 
Drets de la Comunitat Musulmana han explicat que hi ha dones que han tingut 
problemes per accedir a llocs de treball per portar hijab. Tanmateix, membres de 
la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia han comentat que creuen que moltes dones 
musulmanes són discriminades per portar vel. 

Les restriccions a l'exercici de la llibertat religiosa no tenen empara si no són 
estrictament imprescindibles per satisfer el legítim interès empresarial. Per 
contra, es justificaran les limitacions quan el comportament del treballador o 
treballadora, protegit pel seu dret a manifestar les seves conviccions i creences, 
suposi perjudicis o sacrificis empresarials desproporcionats o afecti la prestació 
laboral. Així, la direcció empresarial està obligada a salvaguardar els drets 
fonamentals de la persona, però no fins al punt de patir un sacrifici personal o fins 
i tot econòmic apreciable. No obstant, si l'activitat empresarial no es veu 
perjudicada, ni hi ha criteris objectius que permetin demostrar els eventuals 



perjudicis que la conducta del treballador o treballadora pugui causar, no serà 
justificable la limitació del dret a la llibertat religiosa de les plantilles. S'opta, en 
definitiva, pel criteri d'harmonització raonable entre interessos empresarials i el 
dret a la llibertat religiosa de les persones en la dimensió externa. 

La prevenció de riscos laborals pot constituir una restricció objectiva a la llibertat 
religiosa, especialment quan hi ha una incompatibilitat en portar un símbol religiós 
i un equip de protecció obligatòria o un augment de riscos per l'ús del símbol —
riscos mecànics, riscos químics, riscos personals—. Igualment, pot haver-hi 
limitacions a l'ús de peces religioses quan aquestes resulten incompatibles amb les 
mesures de protecció que ha d'usar el treballador o treballadora per garantir la 
salut pública o de tercers, tal com es disposa a les sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de La Rioja (Sala Social), de 22 de juny de 2017, núms. 131/2017, 132/2017 
i 133/2017. 

Les empreses de tendència són aquelles la finalitat principal de les quals és 
expressar, sostenir o comunicar unes determinades idees, conviccions o creences. 
Encara que no hi ha a l'ordenament jurídic espanyol una definició legal d'aquest 
tipus d'empreses, es qualifica com a tals els partits polítics, sindicats, confessions 
religioses, centres docents i mitjans de comunicació. Ara bé, no tots els llocs de 
treball en aquest tipus d'empreses tenen connotacions ideològiques, ja que hi ha 
funcions desproveïdes de qualsevol significació d'aquest tipus per a l'exercici de 
les quals són irrellevants les creences del treballador o treballadora. Així mateix, 
en empreses ordinàries —neutrals des d'una perspectiva ideològica— o en una 
administració pública poden existir comeses de significat ideològic —un exemple 
molt clar és la impartició de classes de religió a l'escola pública— per a la 
realització de les quals són rellevants les creences o conviccions de l'empleat. En 
aquests casos, les creences poden arribar a ser un requisit essencial i determinant 
de la contractació, bé per la necessitat de respectar la identitat i finalitat de 
l'entitat contractant, o bé per la naturalesa de les funcions que s'exerciran. 

La norma clau en la matèria ve recollida als articles 4 de la Directiva 2000/78/CE 
i 34.2 de la LMFAOS. D'acord amb aquests preceptes, en els supòsits d'activitats 
professionals d'esglésies i d'altres organitzacions públiques o privades l'ètica de 
les quals es basi en la religió o les conviccions, no constitueix discriminació una 
diferència de tracte basada en la religió o les conviccions d'una persona quan, per 
la naturalesa d'aquestes activitats o el context en què es desenvolupin, aquesta 
característica constitueixi un requisit professional essencial, legítim i justificat 
respecte de l'ètica de l'organització. Igualment, aquestes organitzacions podran 



 

exigir a les persones que hi treballin una actitud de bona fe i de lleialtat cap a 
l'ètica de l’organització. 

En el cas de les confessions religioses, l'article 6.1 de la LOLR reconeix el seu dret 
a l'autonomia i les faculta per establir les normes d'organització, règim intern i 
règim del seu personal. En aquestes normes es podran incloure clàusules de 
salvaguarda de la seva identitat religiosa i caràcter propi, així com del respecte a 
les seves creences, sense perjudici del respecte als drets i les llibertats reconeguts 
per la Constitució, i en especial dels de llibertat, igualtat i no discriminació. 

La investigació ha registrat dos casos de vulneració en aquest àmbit. Una jove de 
Rubí va denunciar que l’havien acomiadat perquè la obligaven a retirar-se el hijab 
i s’hi va negar. L’empresa ho nega i diu que no la va contractar perquè hi havia 
candidats més adequats pel lloc. En una entrevista amb una membre de 
l’organització Stop als Fenòmens Islamòfobs, la creient musulmana va explicar que 
s’ha trobat en situacions similars. En el seu cas, una vegada s’havia acabat el procés 
de selecció i l’havien contractada, li van “recomanar” treure’s el vel. En un altre 
cas, una estudiant en pràctiques d’infermeria en un centre privat d’Igualada va 
“rebre pressions per no dur el mocador durant les pràctiques”.  

 

El dret a l’assistència religiosa de les persones internades en centres penitenciaris 
i d’internament d’estrangers (CIE) com a manifestació del dret fonamental de la 
llibertat religiosa és inalienable i ha d’estar garantit per l’administració 
competent. La immigració, l’increment de la diversitat de persones i la pluralitat 
religiosa confirmen la rellevància de l’assistència religiosa en centres penitenciaris 
i CIEs. Aquesta diversitat implica reptes per al conjunt dels serveis públics, ja que 
les administracions reben noves demandes que han de ser capaces de gestionar. 
La defensa de la dignitat de la persona que es troba en aquests centres, i la 
promoció i desenvolupament del seu dret a la llibertat religiosa és quelcom que 
ha de preocupar en major o menor mesura al conjunt de la ciutadania, i no només 
als Estats o a les confessions religioses. Cal destacar que els CIEs són centres de 
competència estatal.  

El principi de llibertat religiosa permet el ple desenvolupament de tots els drets 
relacionats amb la llibertat religiosa, entre ells el dret a rebre assistència religiosa. 
Per assistència religiosa cal entendre el conjunt d'activitats i serveis que les 
confessions presten als seus fidels per a la realització dels afers religiosos, és a dir, 



l'assistència religiosa espiritual exercida pel personal religiós en temples, domicilis 
i altres espais aptes per a les celebracions pròpies de cada confessió76.  

Aquesta noció estatal d’assistència religiosa “no implica que sigui l'Estat qui presta 
aquesta assistència, sinó les confessions, a través dels seus ministres de culte 
corresponents, per la qual cosa l'Estat únicament actua d'intermediari per a 
facilitar amb tots els mitjans al seu abast que es garanteixi el dret a rebre 
l'assistència religiosa en aquests centres públics d’especial dependència77. Per tal 
de poder exercir aquest dret, el personal de l’Administració ha de ser coneixedor 
de les característiques bàsiques dels diferents col·lectius religiosos, ha de saber 
quines demandes els poden formular els interns i tenir previstos els mecanismes 
adequats per tal de poder-les satisfer, sempre que això no impliqui cap mena de 
violació de la legalitat o una interferència inassumible en el funcionament habitual 
d’aquests serveis”78. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que la privació de la llibertat no comporta 
que els interns estiguin privats de la resta de drets fonamentals, entre els quals hi 
ha el dret a la llibertat religiosa.  

Els pactes internacionals sobre drets humans i, en particular, les resolucions sobre 
el tractament dels individus internats en centres penitenciaris elaborades per les 
Nacions Unides i el Consell d'Europa, han tingut en compte la prestació del dret a 
l’assistència religiosa en aquests centres. El Primer Congrés de les Nacions Unides 
sobre Prevenció del Delicte i Tractament del Delinqüent, celebrat a Ginebra del 
22 d'agost al 3 de setembre de 1955, així com el Consell Econòmic i Social de les 
Nacions Unides en les seves Resolucions 663C (XXIV), de 31 de juliol de 1957, i 2076 
(LXII), de 13 de maig de 1977, van aprovar un conjunt de normes sota el principi 
fonamental que “1) Les normes han de ser aplicades imparcialment. No s'han de fer 
diferències de tracte fundades en prejudicis, principalment de raça, color, sexe, 
llengua, religió, opinió política o qualsevol altra opinió, d'origen nacional o social, 
fortuna, naixement o una altra situació qualsevol. 2) Per contra, és important 

76 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 41: https://bit.ly/3xeSPLH 
77 Ibid., P. 42.  
78 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres 
penitenciaris de Catalunya: https://bit.ly/3TNmm7V 



 

respectar les creences religioses i els preceptes morals del grup al qual pertanyi el 
reclús”79. 

En els apartats 41 i 42 d’aquest document anomenat Regles mínimes pel tractament 
dels reclusos80, en fer referència a Religió, s’amplia la normativa sobre aquest dret i 
s’estableixen una sèrie de principis a seguir per part dels centres penitenciaris: 

41. 1) Si l'establiment conté un nombre suficient de reclusos que pertanyin 
a una mateixa religió, es nomenarà o admetrà un representant autoritzat 
d'aquest culte. Quan el nombre de reclusos el justifiqui, i les circumstàncies 
ho permetin, aquest representant haurà de prestar servei amb caràcter 
continu.  

2) El representant autoritzat nomenat o admès conforme al paràgraf 1 
haurà de ser autoritzat per a organitzar periòdicament serveis religiosos i 
efectuar, cada vegada que correspongui, visites pastorals particulars als 
reclusos de la seva religió.  

3) Mai es negarà a un reclús el dret de comunicar-se amb el representant 
autoritzat d'una religió. I, al revés, quan un reclús s'oposi a ser visitat pel 
representant d'una religió, s'haurà de respectar en absolut la seva actitud. 

42. En la mesura del possible, s'autoritzarà a tot reclús a complir els 
preceptes de la seva religió, permetent-se-li participar en els serveis 
organitzats en l'establiment i tenir en el seu poder llibres piadosos i 
d'instrucció religiosa de la seva confessió. 

El contingut d'aquests principis ja marca el camí que haurien de seguir les 
institucions en la normativa penitenciària, amb la finalitat que el tractament dels 
condemnats a una pena o mesura privativa de llibertat tingui per objecte. A més, 
en tant que la durada de la condemna ho permeti, es tracta d'inculcar als reclusos 
la voluntat de viure conforme a la llei, el respecte i el sentit de la responsabilitat81. 

El dret a la llibertat religiosa en els establiments penitenciaris també ha estat 
objecte d'atenció per part dels organismes de la Unió Europea82. Les Regles 
Penitenciàries Europees del Consell d’Europa recullen les normes d’aplicació dels 
diferents drets del reclús, partint del principi de no discriminació mencionat a 

79 Nacions Unides. (1955). Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Congrés sobre Prevenció del 
Delicte Tractament del Delinqüent. Apartat 6: https://bit.ly/3AQbsWC 
80 Ibid. 
81 Ibid., Apartat 65. 
82 Vid. Principis 2 (principi de no discriminació) i 3 (dret a la llibertat religiosa). 



l’apartat 13. Es fa èmfasi en la garantia de la llibertat religiosa a la II Part del 
document, relativa a les Condicions de l’Internament, que explicita el dret a “gaudir 
d’un règim alimentari que tingui en compte la seva edat, el seu estat de salut, el 
seu estat físic, la seva religió, la seva cultura i la naturalesa de la seva feina”83. I, 
més endavant, fa referència, en la norma 29, a la Llibertat de pensament, consciència, 
i religió84 dels interns en els següents termes: 

29.1 Es respectarà el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de 
religió dels detinguts. 

29.2 El règim penitenciari s'organitzarà, sempre que sigui possible, de 
manera que permeti als detinguts practicar la seva religió i les seves 
creences, assistir a serveis o reunions dirigides per representants de les 
seves religions o creences i rebre visites privades dels representants de la 
seva religió o creences, així com tenir publicacions relacionades amb la 
seva religió o les seves creences. 

29.3 No es podrà obligar a cap detingut a practicar cap religió o creença 
en particular, ni a assistir a serveis o reunions religioses, ni a participar en 
pràctiques religioses ni a acceptar visites de representants religiosos. 

Per garantir l’eficiència del dret a l’assistència religiosa, el Comitè de Ministres del 
Consell d’Europa va indicar que “en la mesura que sigui possible, a totes les 
presons es proporcionaran llocs de culte i reunió als reclusos de totes les 
denominacions i corrents religiosos. Si a una presó existeix un nombre suficient 
de reclusos de la mateixa religió, s'hauria de nomenar un representant autoritzat 
de la religió en qüestió. Si el nombre de reclusos el justifica i les condicions ho 
permeten, aquest nomenament hauria de ser a temps complet. S'hauria de 
permetre a aquests representants autoritzats que celebressin serveis i activitats 
periòdicament, i que poguessin fer visites pastorals privades als reclusos de la seva 
religió. No s'hauria de negar a cap reclús l'accés a un representant autoritzat de la 
seva religió”. Així mateix, les pràctiques religioses “no s'haurien de considerar 
principalment com a part d'un programa carcerari, sinó com un aspecte d'interès 
general que afecta a tots els reclusos”85. Tot i així, membres de la comunitat 

83 Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. (2010). Reglas Penitenciarias Europeas. 
Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. Norma 22.1: https://bit.ly/3KVSwKJ    
84 Ibid., Norma 29.    
85 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 102: https://bit.ly/3xeSPLH 



 

musulmana, en una entrevista amb la Càtedra, es van queixar de la falta d’espais 
de culte a les presons.  

La llibertat religiosa és un dret humà reconegut com a dret fonamental a l’article 
16 de la CE i desenvolupat a la LOLR, i així l’article 25.2 de la CE estableix que els 
condemnats que compleixen pena de presó gaudeixen íntegrament de tots els 
seus drets fonamentals, “amb la lògica excepció dels que estiguin limitats 
expressament pel contingut del veredicte condemnatori, el sentit de la pena i la 
llei penitenciària”. D’una manera més específica, la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres penitenciaris de Catalunya (2015) assenyala que 
“la detenció o l’empresonament d’una persona no pot suposar cap excepció per a 
aquest dret, emanat directament de la dignitat humana, que ha de ser respectada 
en tota persona sigui quina sigui la seva situació i amb independència de la seva 
conducta o dels actes delictius que hagi comès”86.  

La norma bàsica del sistema penitenciari espanyol es sintetitza en la Llei Orgànica 
1/1979 General Penitenciària87 (LOGP) que parteix del que recull l’article 25.2 de 
la CE. En referència al factor religiós, a la LOGP es manifesta el principi de no 
discriminació pel qual l’activitat penitenciària es durà a terme “respectant, en tot 
cas, la personalitat humana dels reclusos i els drets i interessos jurídics dels 
mateixos no afectats per la condemna, sense establir-se cap diferència per raó de 
raça, opinions polítiques, creences religioses, condició social o qualsevol altra 
circumstància d'anàloga naturalesa. En conseqüència, els interns podran exercitar 
els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, sense exclusió del dret de 
sufragi, tret que fossin incompatibles amb l'objecte de la seva detenció o el 
compliment de la condemna” (art. 3).  

El dret a l’assistència religiosa en centres penitenciaris apareix expressament 
reconegut a l’article 54 de la LOGP, en establir que “l'Administració garantirà la 
llibertat religiosa dels interns i facilitarà els mitjans perquè aquesta llibertat pugui 
exercitar-se”. La manera com l’administració penitenciària ha de garantir aquest 
dret es desenvolupa posteriorment al Capítol III del Títol IX del Reglament 
Penitenciari88 (RP) sota la rúbrica d’Assistència religiosa. Més concretament, l’article 
230 del RP estableix que: 

86 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres 
penitenciaris de Catalunya. P. 10: https://bit.ly/3TNmm7V   
87 Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària. (BOE núm. 239 de 5 d’octubre de 
1979): https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con  
88 Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament Penitenciari. (BOE núm. 40, 
de 15 de febrer de 1996): https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/02/09/190/con 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/02/09/190/con


1. Tots els interns tindran dret a dirigir-se a una confessió religiosa 
registrada per a sol·licitar assistència sempre que aquesta es presti 
respecte als drets de les altres persones. En els Centres podrà habilitar-se 
un espai per a la pràctica dels ritus religiosos. 

2. Cap intern podrà ser obligat a assistir o participar en els actes d'una 
confessió religiosa. 

3. L'Autoritat penitenciària facilitarà que els fidels puguin respectar 
l'alimentació, els ritus i els dies de festa de la seva respectiva confessió, 
sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries, la seguretat i 
vida del Centre i els drets fonamentals dels altres interns. 

4. En tot allò relatiu a l'assistència religiosa dels interns s'implementarà allò 
que s'estableix en els acords signats per l'Estat espanyol amb les diferents 
confessions religioses.  

En aquesta mateixa línia, els articles 21.2 de la LOGP i 226.1 del RP incideixen en el 
respecte de les creences dels interns en l’alimentació, sempre que sigui possible. 
No obstant això, l’article 230 del RP va més enllà i posa èmfasi en la protecció de 
la variant negativa de la llibertat religiosa, ja que subratlla que ningú pot rebre 
assistència religiosa en contra de la seva voluntat. A més, la LOGP indica que les 
persones internes en aquests centres tenen el dret a comunicar-se en espais 
apropiats “amb professionals acreditats en tot allò relacionat amb la seva 
activitat, amb els assistents socials i amb sacerdots o ministres de la seva religió, 
la presència dels quals hagi estat reclamada prèviament” (art.51.3). 

Cal destacar que la normativa no fa cap referència explícita a la vestimenta o 
peces pròpies de cap confessió, encara que implícitament es reconeix el dret dels 
interns a portar-les “sempre que siguin adequades”, sobre la base de l'art. 54 de la 
LOGP i l’art. 20.1 de la LOGP89. 

La LOLR del 1980, posterior a la LOGP de 1979, reconeix el dret a l’assistència 
religiosa en centres penitenciaris en l’art. 2.3 quan afirma que “per a l'aplicació real 
i efectiva d'aquests drets, els poders públics adoptaran les mesures necessàries 
per a facilitar l'assistència religiosa als establiments públics, militars, hospitalaris, 
assistencials, penitenciaris i altres sota la seva dependència, així com la formació 
religiosa en centres docents públics”, alhora que també estableix que les persones 

89 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 108: https://bit.ly/3xeSPLH 



 

tenen el dret a “practicar els actes de culte i rebre assistència religiosa de la seva 
pròpia confessió”, així com no poden ser obligades “a practicar actes de culte o 
rebre assistència religiosa contrària a les seves conviccions personals” (art. 2.1.). 

Deixant de banda la legislació referent al factor religiós, cal tenir en compte el 
posicionament que ha tingut la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, 
abans Direcció General d’Institucions Penitenciàries, per tal d’administrar el dret 
a l’assistència religiosa dels interns en els diferents centres. 

Membres de comunitats hinduistes i budistes valoren el fet de poder acudir a les 
presons a fer xerrades sobre aspectes de la seva religió. Cal destacar que un 
membre de Stop als Fenòmens Islamòfobs denuncia que “els funcionaris estan 
marcats pel tema de vigilar les demandes religioses de presos musulmans per 
possible radicalització” i que es troben dificultats per accedir a un menú Halal.  

L'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre Afers Jurídics de 1979 reflecteix, 
en el seu art. IV, el dret de tota persona a rebre assistència religiosa. El 1993 es 
publica el nou Acord entre l'Estat espanyol i l'Església catòlica a Espanya90, que 
desenvolupa l'article IV sobre Afers Jurídics de 197991. És un acord de legislació 
estatal per a regular l'assistència religiosa catòlica en l’àmbit penitenciari. 

L'art. 1 de l’Acord recull l'obligació de garantir el dret a l'assistència religiosa 
penitenciària: “1. L'Estat garanteix l'exercici del dret a l'assistència religiosa de les 
persones internades en establiments penitenciaris. 2. L'assistència religiosa 
catòlica es prestarà, en tot cas, salvaguardant el dret a la llibertat religiosa de les 
persones i respectant els seus principis religiosos i ètics. El seu contingut serà 
conforme amb allò que es disposa en els articles 2 i 3 de la Llei Orgànica de 
Llibertat Religiosa 7/1980, de 5 del juliol”. La resta de l’Acord concreta el personal 
encarregat d’exercir aquesta assistència, la coordinació amb els serveis del centre 
penitenciari, entre d’altres. 

Paral·lelament. s’estableixen els diferents acords de cooperació de l’Estat 
espanyol amb altres religions minoritàries per tal de garantir els seus drets a la 
llibertat religiosa i a l’assistència religiosa, i que contemplem també la regulació, 
també, de l’assistència religiosa penitenciària. Aquests acords de cooperació, 

90 Ordre de 24 de novembre de 1993 per la qual es disposa la publicació de l’Acord sobre 
assistència religiosa catòlica en els establiments penitenciaris. (BOE núm. 298, de 14 de desembre 
de 1993): https://www.boe.es/eli/es/o/1993/11/24/(2)/con 
91 El ministre de Justícia era Tomás de la Quadra-Salcedo i Fernández del Castillo, i el President de la 
CEE, Elías Yanes Álvarez. 

https://www.boe.es/eli/es/o/1993/11/24/(2)/con


aprovats per llei al 1992 i ja citats prèviament, són l’Acord de cooperació de l’Estat 
espanyol amb la Federació d’Entitats Religioses evangèliques d’Espanya, l’Acord 
de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació de Comunitats Israelites 
d’Espanya i l’Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Comissió Islàmica 
d’Espanya . 

L'art. 9 dels tres Acords comença garantint l'exercici del dret a l'assistència 
religiosa dels internats en els centres o establiments penitenciaris, hospitalaris, 
assistencials o altres semblants del sector públic. L'article continua desenvolupant 
aquest dret fent referència als ministres de culte, a la sol·licitud d'assistència 
religiosa, a l'accés dels corresponents ministres als centres, al contingut de 
l'assistència, etc. Segons s'indica, l'assistència religiosa es desenvoluparà 
respectant el principi de llibertat religiosa i serà duta a terme pels ministres de 
culte, imams o les persones que designin les respectives esglésies o comunitats, 
amb la prèvia autorització dels organismes administratius competents. 

Posteriorment, el règim jurídic de l’assistència religiosa penitenciària es 
desenvolupa mitjançant el Reial Decret 710/2006 de desenvolupament dels 
Acords de Cooperació92 signats amb la pretensió “que el procediment 
d'acreditació i autorització dels ministres de culte que dispensin assistència 
religiosa ofereixi les màximes garanties de seguretat jurídica i es garanteixi millor 
el ple exercici de la llibertat religiosa dels fidels evangèlics, jueus o musulmans 
internats en centres penitenciaris”. 

El propòsit del Reial Decret 710/2006 és, doncs, desenvolupar l’article 9 dels 
Acords de cooperació establerts amb les diferents confessions religioses. El Reial 
Decret considera l’assistència religiosa en el marc d'aquelles activitats “dirigides 
a l'exercici del culte, la prestació de serveis rituals, la instrucció i l'assessorament 
moral i religiós així com, si escau, les honres fúnebres en el corresponent ritual” 
(art.2). En la mateixa línia de la normativa prèvia, estableix que “l'assistència 
religiosa als centres penitenciaris serà prestada pels ministres de culte designats 
per les respectives confessions i autoritzats per l'Administració penitenciària 
competent”. El Reial Decret també regula la proposta i autorització d'assistents 
religiosos (art. 3); els requisits per a l'autorització (art. 4); la concessió de 
l'autorització (art. 5); la durada de l'autorització (art. 6); el cessament, revocació 

92 Reial decret 710/2006, de 9 de juny, de desenvolupament dels Acords de Cooperació signats per 
l'Estat amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats 
Jueves d'Espanya i la Comissió Islàmica d'Espanya, en l'àmbit de l'assistència religiosa penitenciària. 
(BOE núm. 138, de 10 de juny de 2006): https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/06/09/710/con  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/06/09/710/con


 

i suspensió de l'autorització (art. 7); el règim de l'assistència religiosa (art. 8); la 
sol·licitud d'assistència religiosa (art. 9); els locals (art. 10) i el règim econòmic 
(art. 11). 

Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’Estat espanyol que s’ha fet càrrec 
de la gestió dels centres penitenciaris situats en el seu àmbit territorial per mitjà 
del Reial Decret 3482/1983 sobre traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat 
en matèria d'Administració Penitenciària93. Segons els arts. 149.1.1a i 149.1.6a de la 
CE, la competència exclusiva estatal en matèria penitenciària la té l'Estat i 
comprèn la potestat legislativa i reglamentària. Catalunya ha assumit, per tant, 
competències en execució i gestió94.  

El 27 d'abril de 2005 s'aprova la primera disposició administrativa autonòmica que 
regula la qüestió religiosa en presons, la Instrucció 1/2005, de regulació del dret a 
rebre atenció religiosa en l’àmbit penitenciari95. En la primera part es justifica el 
perquè d’aquesta Instrucció: “la societat catalana és cada vegada més plural des 
del punt de vista religiós, i això es reflecteix també a l’interior dels centres 
penitenciaris. El nombre d’institucions religioses que sol·liciten tenir-hi accés és 
cada dia més gran, així com les demandes que formulen cada cop més diverses. 
Davant d’això, es fa necessari revisar els mecanismes a través dels quals 
s’organitza el servei d’assistència religiosa amb l’objectiu principal d’assegurar 
que tots els reclusos puguin rebre una atenció religiosa adient, tot establint la 
distinció entre les persones que porten a terme aquesta assistència religiosa i 
aquelles que, vinculades a comunitats religioses, accedeixen als centres 
penitenciaris com a voluntaris per a realitzar activitats amb els interns segons les 
normes de l’Administració penitenciària per al voluntariat”.  

La segona part de la Instrucció 1/2005, que comença amb un principi bàsic: “el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya impulsarà convenis de 
col·laboració amb l'Església catòlica i amb cadascuna de les tradicions religioses 
amb les quals l'Estat ha signat acords de cooperació, per tal de concretar la forma 
en què es proporcionarà l'assistència religiosa als centres penitenciaris, sempre i 

93 Reial Decret 3482/1983, de 28 de desembre, sobre traspassos de serveis de l'Estat a la 
Generalitat de Catalunya en matèria d'Administració Penitenciària. (BOE núm. 43, de 20 de febrer 
de 1984): https://www.boe.es/eli/es/rd/1983/12/28/3482 
94 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 123: https://bit.ly/3xeSPLH 
95 Instrucció 1/2005, de regulació del dret a rebre atenció religiosa en el medi penitenciari. 
Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 27 d’abril de 2005: 
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_76642751_1.pdf  

https://www.boe.es/eli/es/rd/1983/12/28/3482
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_76642751_1.pdf


quan així ho aconselli el nombre d'interns que professin una determinada 
confessió”. És convenient remarcar que fa referència a “tradicions religioses” i no 
“federacions” o “confessions religioses”, pel que es dóna a entendre que es pot 
arribar a acords amb entitats jueves, evangèliques i musulmanes que estiguin 
excloses de la FEREDE, FCJE i la CIE.  

La Instrucció 1/2005 ha estat completada pel document Regulació de l’accés als 
centres penitenciaris dels representants religiosos que compleixen funcions de 
direcció religiosa catòlica, evangèlica i islàmica, aprovat pel Director General de 
Serveis Penitenciaris en data 24 de juliol de 201496. 

En el mateix àmbit autonòmic, i refent una mica el seu recorregut històric, 
Catalunya també va impulsar una normativa bilateral amb l’Acord marc entre la 
Generalitat i les diòcesis catalanes, subscrit el 10 de juliol de 1987 per l’aleshores 
conseller de Justícia de la Generalitat, Joaquim Xicoy, i l’Arquebisbe de Barcelona 
del moment i Cardenal, Narcís Jubany, en representació de totes les diòcesis 
catalanes. El mateix dia es va signar un conveni entre ambdues parts per tal de 
complir els objectius assenyalats en l’Acord.  

Al llarg de les vuit clàusules de l'Acord, el Govern de la Generalitat es compromet 
a garantir l'exercici del dret a l'assistència religiosa i espiritual dels interns, tot 
facilitant els mitjans perquè pugui dur-se a terme als centres penitenciaris. 
L’assistència s’haurà de desenvolupar sempre amb ple respecte a la llibertat 
religiosa de tots els interns. La segona clàusula del document estableix la creació, 
en cadascun dels centres penitenciaris, d'un servei o organització que presti 
aquesta assistència religiosa i atenció pastoral als interns catòlics que la sol·licitin. 
Aquest servei estarà obert a altres interns que lliurement el sol·licitin, així com a 
familiars d'interns i personal del centre que ho desitgi, sempre que ho permeti el 
normal funcionament de l'establiment penitenciari. La tercera clàusula exposa que 
la direcció del centre ha de facilitar els mitjans necessaris per a la prestació de 
l'assistència. A més, els membres del servei religiós comptaran amb un local 
adequat per a la celebració dels actes litúrgics, així com d'un despatx. Segons la 
clàusula sisena, la Generalitat realitzarà anualment una aportació econòmica per 
a cobrir les despeses del servei d'assistència espiritual97. La resta de clàusules són 
referents al nomenament del personal autoritzat a exercir l’assistència religiosa, 

96 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 125: https://bit.ly/3xeSPLH 
97 Ibid., P. 127. 



 

el respecte d’aquest personal a la normativa del centre penitenciari i la correcta 
coordinació del centre per tal de facilitar la prestació d’aquest dret als interns.  

L'any 2004 es va substituir aquest segon conveni (que havia estat prorrogat any 
rere any) per un nou que, alhora, va ser prorrogat fins a l'any 2007. El 30 d'abril del 
2008 es va signar un nou conveni entre el Departament de Justícia i la Conferència 
Episcopal Tarragonina, en representació de les diòcesis de Catalunya. El darrer 
conveni és de l’any 2019 i finalitza el 2022.  

Segons recull la tesi doctoral La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de 
internamiento de extranjeros d’Alberto Payá, Catalunya ha establert, a més, 
convenis de col·laboració amb diverses minories religioses. Entre aquestes trobem 
el Consell Islàmic Cultural de Catalunya (CICC), la Comunitat Israelita de 
Barcelona (CIB), el Consell Evangèlic de Catalunya o la Comunitat local Bahá’í de 
Barcelona. La particularitat d’aquests acords és que no tracten específicament 
l’assistència religiosa penitenciària, però sí que fan referència al dret de qualsevol 
persona a rebre-la, especialment en situacions de vulnerabilitat, com pot ser 
l’internament en un hospital o en un centre penitenciari98.  

Els centres d'internament d'estrangers apareixen per primera vegada en 
l’ordenament jurídic espanyol a l'article 26 de la Llei Orgànica 7/1985 sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya, ja derogada, que contemplava la possibilitat 
que el jutge d'instrucció acordi, com a mesura cautelar vinculada a la 
substanciació o execució d'un expedient d'expulsió, l'internament, a disposició 
judicial, d'estrangers en locals que no tinguin caràcter penitenciari99. 

Els centres, tal com es recull als articles 60.2 i 62 bis de la vigent Llei Orgànica 
4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva 
integració social100 (LOEX), són establiments públics que no tenen caràcter 
penitenciari i els estrangers internats estaran privats únicament del dret 
deambulatori, limitació que serà conforme al contingut i finalitat de la mesura 
judicial d'ingrés acordada. L'internament en aquestes dependències és una mesura 
cautelar que suposa la privació de la llibertat de moviments, pel que hauria de ser 

98 Ibid., P. 128. 
99 Reial decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s'aprova el reglament de funcionament i règim 
interior dels centres d'internament d'estrangers. Boletín Oficial del Estado, 64, de 15 de març de 2014: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2749  
100 Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social. (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2000): 
https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2749
https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con


aplicat amb caràcter excepcional i de manera subsidiària. Per tant, no existeixen 
limitacions específiques a altres drets i llibertats. Així, si la resta de drets i 
llibertats no es poden privar, i l’aïllament de l’espai exterior suposa una 
vulnerabilitat per a l’intern de cara a rebre assistència religiosa, l’administració ha 
de garantir que se li presti aquest dret en el centre en el qual es troba. La 
necessària reforma de la Llei d'Estrangeria del 1985 es produeix mitjançant la 
mateixa LOEX. 

L'aprovació de la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 
16 de desembre del 2008, relativa a normes i procediments comuns en els Estats 
membres per al retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular101, 
juntament amb els greus problemes que es produeixen a la majoria de CIEs, 
denunciats contínuament per les organitzacions civils de defensa dels drets 
humans, el Defensor del Poble i la Fiscalia General de l'Estat, van motivar la 
demanda expressa d’una nova versió de la LOEX, per tal d’aprovar un reglament 
específic per a aquests centres.  

Finalment, l’any 2014 es va aprovar el Reglament de funcionament i règim interior 
dels centres d’internament d'estrangers102 que, en el seu article 16.1, estableix que 
totes les activitats desenvolupades en els centres es duran a terme “salvaguardant 
els drets i llibertats reconeguts als estrangers per l'ordenament jurídic, sense més 
limitacions que les necessàries, conforme al contingut i finalitat de la mesura 
judicial d'internament acordada”103. Aquest axioma s’exposa com “un principi 
general interpretatiu que ha d'inspirar totes les actuacions que l'Administració del 
centre segueixi amb l'intern durant el temps de la seva permanència”. En aquest 
sentit, l'art. 9.2 del Reglament assenyala que el director “serà responsable de 
garantir l'exercici dels drets dels interns”. 

El Reglament dels CIEs fa una clara distinció entre dues categories de drets. La 
primera gira al voltant dels drets instrumentals per a garantir i reforçar la posició 
jurídica de l'intern i proporcionar-li els elements necessaris perquè pugui defensar-

101 Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, relativa 
a normes i procediments comuns en els Estats membres per al retorn dels nacionals de tercers 
països en situació irregular. (DO L 348, de 24 de desembre de 2008): 
http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj 
102 Reial Decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s’aprova el Reglament de funcionament i règim 
interior dels centres d’internament d'estrangers. (BOE núm. 64, de 15 de març de 2014): 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/03/14/162/con 
103 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València. P. 255: https://bit.ly/3xeSPLH 
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se davant de processos judicials i administratius que tingui oberts. L’altra 
categoria de drets atén als drets civils i polítics de l’estranger, que en gran part, 
estan enfocats a definir quina ha de ser la disciplina de l’intern al centre i de quina 
manera l’Administració ha de garantir l’exercici d’aquests, destinant-hi els mitjans 
necessaris104.  

El dret a la llibertat religiosa apareix de forma explícita quan es menciona que 
l’estranger no pot rebre cap tipus de discriminació per motius religiosos, tal com 
recull l’article 23.2 de la LOEX i l’article 16.2 d) del Reglament dels CIEs. Pel que fa 
al dret a l’assistència religiosa, trobem que a l’article 45 del Reglament, titulat 
Pràctica religiosa, s’indica que la direcció garantirà i respectarà la llibertat religiosa 
dels estrangers internats, tot facilitant els mitjans per a la seva pràctica. Així 
mateix, facilitarà que els estrangers puguin respectar l'alimentació, els ritus i els 
dies de festa de la seva respectiva confessió, sempre que ho permeti la seguretat 
i les activitats del centre i els drets fonamentals dels altres estrangers 
internats”105. El Reglament dels CIEs configura jurídicament aquest dret com una 
prestació que la direcció dels centres ha de garantir, degut a la limitació de la 
llibertat ambulatòria de les persones internes. Sense la col·laboració dels poders 
públics l'assistència religiosa no pot ser prestada per les confessions religioses a 
les persones que ho desitgin i romanguin retingudes en aquests centres106.  

Amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reglament dels CIEs, en aquests centres 
ja estava permesa la celebració d'actes de culte religiós i s'autoritzava l'entrada 
de sacerdots i pastors per a la celebració de l'Eucaristia i el culte cristià 
respectivament, així com s'establien horaris diferenciats de menjar durant el 
temps de la celebració del Ramadà per a la població musulmana107. 

Des de l'aprovació del Reglament dels CIES, el març de 2014, i per garantir el 
compliment del que s’hi descriu i indica, el Ministeri de l'Interior va subscriure 
Convenis de col·laboració amb diverses confessions, on s'estableix el règim jurídic 
de l'assistència religiosa dispensada als estrangers pertanyents a les confessions 
que han establert Acords de cooperació amb l'Estat. Així, el 12 de juny de 2014 es 
va signar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i la Conferència 

104 Ibid.  
105 Ibid. P. 257.  
106 Reial decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s'aprova el reglament de funcionament i règim 
interior dels centres d'internament d'estrangers. Boletín Oficial del Estado, 64, de 15 de març de 2014: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-2749 
107 Jarrín, A.; Rodríguez, D. y De Lucas, J. (2012). Los centros de internamiento de extranjeros en 
España: Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-sociales. Documentos CIDOB, Migraciones, 
núm. 26:  https://bit.ly/3CSek7H    
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Episcopal Espanyola per a garantir l'assistència religiosa catòlica als centres 
d’internament d’estrangers108. I el 15 de desembre de 2015 es va signar el XVI 
Conveni filial entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell 
Evangèlic de Catalunya, que fa esment als tres Convenis de col·laboració que 
garanteixen l'assistència religiosa evangèlica (dels anys 1995, 2009, 2014)109 i 
islàmica110 als CIEs. 

A la 1a clàusula del Conveni de col·laboració que garanteix l’assistència religiosa 
catòlica als CIEs es concreta que l’Estat serà l’encarregat de garantir l’exercici del 
dret a la llibertat religiosa de les persones retingudes als CIEs, tot adoptant les 
mesures necessàries per facilitar la seva assistència i pràctica. L’assistència 
religiosa catòlica comprèn les següents activitats: 

− Celebració de la Santa Missa els diumenges i festivitats religioses i 
potestativament qualsevol altre dia. 

− Visita als interns, recepció al despatx del responsable encarregat de 
l'atenció pastoral per consultar o plantejar dubtes o problemes religiosos. 

− Instrucció i formació religiosa i, si fos necessari, assessorament en 
qüestions religioses i morals. 

− Celebració dels actes de culte i administració dels sagraments. 
− Aquelles altres activitats pastorals directament relacionades amb el 

desenvolupament religiós integral de l'intern. 

Les persones encarregades de prestar aquesta assistència religiosa seran els 
sacerdots i altres persones idònies amb experiència pastoral amb immigrants. 
Seran nomenats per l'Ordinari del lloc i autoritzats formalment per la Direcció 
General de la Policia. A més, “els responsables de l'assistència religiosa als CIEs 
podran ser assistits en la seva missió pastoral, de manera gratuïta, pel voluntariat 
cristià integrat per homes i dones amb vocació i preparació específica que, 

108 Ministerio del Interior (2014). Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la 
Conferencia Episcopal Española para garantizar la asistencia religiosa católica en los centros de 
internamiento de extranjeros, de 12 de junio de 2014. Gobierno de España: https://bit.ly/3rjF4r9  
109 Conveni amb el Consell Evangèlic de Catalunya per a l'atenció religiosa als centres penitenciaris. 
Generalitat de Catalunya, 15 de desembre de 2015: https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-
religiosos/documents/Conveni_gencat_CEC_presons_2015.pdf  
110 Conveni amb la Federació Consell Islàmic de Catalunya per a l'atenció religiosa als centres 
penitenciaris. Generalitat de Catalunya, 30 de novembre de 2015: 
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-
religiosos/documents/Conveni_gencat_FCIC_presons_2015.pdf.  
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proposats per l'Ordinari del lloc, autoritzi la Direcció General de la Policia” 
(clàusula 5a) . 

Pel que fa als locals, a part de l’espai destinat al responsable encarregat de 
l'atenció pastoral, el Conveni estatal indica que, sempre que ho permeti la 
seguretat del CIE i les seves activitats i amb ple respecte als drets fonamentals 
dels residents estrangers, la direcció del centre facilitarà un “lloc adequat per a la 
celebració dels actes de culte i altres activitats pròpies de l'assistència religiosa” 
(clàusula 4a). Les activitats de l’assistència religiosa s’hauran de dur a terme en 
col·laboració amb els serveis dels establiments corresponents, tot respectant-ne 
l’horari, el règim interior i la disciplina del centre, però, fonamentalment, els 
principis de llibertat religiosa establerts a la LOLR.  

Respecte a les confessions minoritàries, al 2014 i 2015, el Ministeri de l’Interior va 
signar convenis de col·laboració amb les confessions evangèlica, jueva i islàmica 
d’Espanya111. Tots tres convenis presenten una mateixa estructura que recull en 
nou clàusules el contingut de l’assistència religiosa i el règim de les persones que 
l’han de prestar. L’Estat serà l’encarregat de garantir l’exercici del dret a la 
llibertat religiosa de les persones retingudes en CIEs, adoptant “les mesures 
necessàries per facilitar la seva assistència i pràctica” (clàusula 1a). L’assistència 
religiosa evangèlica, jueva i islàmica es prestaran, “en tot cas, salvaguardant el 
dret a la llibertat religiosa de les persones i amb respecte als seus principis 
religiosos i ètics”. 

La segona clàusula dels convenis, sota la rúbrica Contingut de la prestació de 
l’assistència religiosa, defineix les diferents activitats que s’hauran de comprendre 
per garantir l’assistència religiosa de cada confessió. Hi ha activitats pròpies de 
cada religió i n’hi ha algunes que trobem en tots tres acords: 

− Visita als interns, recepció al seu despatx per part del responsable 
encarregat de l'atenció pastoral i per consultar o plantejar dubtes o 
problemes religiosos. 

− Instrucció i formació religiosa i, si fos necessari, assessorament en 
qüestions religioses i morals. 

111 Ministerio del Interior (2014). Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España, para garantizar la asistencia religiosa evangélica en los 
centros de internamiento de extranjeros. Gobierno de España.https://bit.ly/37BIRsO; Ministerio del 
Interior (2014). Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación de Comunidades 
Judías de España, para garantizar la asistencia religiosa judía en los centros de internamiento de extranjeros. 
Gobierno de España: https://bit.ly/3ustf46 i Ministerio del Interior (2015). Convenio de colaboración 
entre el Ministerio del Interior y la Comisión islámica de España, para garantizar la asistencia religiosa 
islámica en los centros de internamiento de extranjeros. Gobierno de España: https://bit.ly/3JuL1ry. 
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− Celebració dels actes de culte. 
− Aquelles altres activitats directament relacionades amb el 

desenvolupament religiós integral de l'intern. 

Les activitats pròpies de la comunitat evangèlica són: 

− Celebració d'un culte a la setmana i, de manera potestativa, qualsevol altre 
dia, així com festivitats i commemoracions religioses. 

− Reunions d'oració amb els interns. 

Les activitats pròpies de la comunitat jueva són: 

− Assistència per a la celebració de serveis religiosos els divendres a la tarda 
i dissabtes al matí i festivitats del calendari jueu incloses en l'Acord de 1992 
(art. 12.2) i de manera potestativa qualsevol altre dia. 

− Assistència als interns en tots els temes relacionats amb l'alimentació 
Kosher. 

− Assessorament als responsables del centre en tot allò relatiu a les 
prescripcions jueves sobre l'alimentació Kosher. 

Les activitats pròpies de la comunitat islàmica són: 

− Celebració de la Salat del Divendres i festivitats religioses i, 
potestativament, qualsevol altre dia. 

− Assistència als interns en tots els temes relacionats amb l'alimentació 
Halal. 

− Assessorament als responsables del centre en tot allò relatiu a les 
prescripcions islàmiques sobre l'alimentació Halal. 

S'observa que la llista d'activitats que contemplen els Convenis és bastant àmplia 
i detallada, de manera que deixa clara constància de la importància de la 
celebració dels dies i les festivitats religioses de cada confessió i de les 
prescripcions sobre l'alimentació Kosher i Halal112. 

A les clàusules 3a, 4a i 5a dels convenis, s’indica el règim de les persones 
encarregades de prestar l’assistència religiosa. L'atenció religiosa evangèlica la 
presta el Servei comú d'Assistència Religiosa Evangèlica d’acord amb les Bases per 
a l'establiment i funcionament del Servei d'Assistència Religiosa de la Federació 

112 Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros 
[Tesi doctoral]. Universitat de València: https://bit.ly/3xeSPLH 



 

d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE). L'assistència la presten els 
ministres de culte i auxiliars o voluntaris que comptin amb preparació específica i 
siguin designats per les Esglésies respectives i acreditats per la FEREDE o pel 
Consell Evangèlic autonòmic que tingui competències delegades. L'atenció 
religiosa jueva la realitzen els rabins i altres persones idònies amb experiència 
nomenats per la Federació de Comunitats Jueves d’Espanya (FCJE). I l'assistència 
religiosa islàmica dels interns als CIEs es atesa per imams i altres persones idònies 
amb experiència assistencial a immigrants nomenats per la Comissió Islàmica 
d'Espanya (CIE). 

Les persones que prestin l’assistència religiosa als CIEs, a més de ser nomenats per 
la FEREDE, la FCJE o la CIE, hauran de ser autoritzats formalment per la Direcció 
General de la Policia. “Els encarregats de l'assistència religiosa en els CIE tenen dret 
i estan obligats al compliment de les activitats que s'expressen a la clàusula segona 
—referent a les activitats—, i les realitzaran en col·laboració amb els serveis dels 
centres corresponents, tot adaptant-se a l'horari, règim intern i disciplina del 
centre, així com als principis de llibertat religiosa establerts a la Llei orgànica 
7/1980, del 5 de juliol. La direcció del centre facilitarà el lloc adequat per a la 
celebració dels actes de culte i altres activitats pròpies de l'assistència religiosa, 
sempre que ho permetin la seguretat del CIE i les seves activitats, amb ple 
respecte als drets fonamentals de tots els estrangers ingressats” (clàusula 4a 
Convenis).  

A més, els convenis també estableixen que els responsables de l'assistència 
religiosa als CIE podran ser acompanyats en la seva missió assistencial, de manera 
gratuïta, pel voluntariat integrat per homes i dones amb vocació i preparació 
específica que, proposats per la FEREDE, la FCJE o la CIE, autoritzi la Direcció 
General de la Policia (clàusula 5a). 

L’actual pluralisme religiós és una realitat tangible en qualsevol societat. Els 
ciutadans creients tenen el dret fonamental de professar i practicar les seves 
creences o de no fer-ho independentment del lloc on es trobin. La col·laboració 
dels poders públics és cabdal perquè les manifestacions del dret a la llibertat 
religiosa siguin possibles, entre elles l’assistència religiosa, especialment en 
aquells ciutadans que es troben en una situació de vulnerabilitat en estar 
ingressats a un centre penitenciari o a un CIE.  

En el marc d’una societat plural, la gestió pública de la diversitat religiosa s’ha de 
basar en l’existència d’uns principis ètics d’actuació que garanteixin la igualtat de 



totes les persones, així com una gestió respectuosa amb totes les opcions 
espirituals o religioses. 

Tal com estableix la LOLR, “els poders públics adoptaran les mesures necessàries 
per facilitar l'assistència religiosa als establiments públics militars, hospitalaris, 
assistencials, penitenciaris i altres sota la seva dependència, així com la formació 
religiosa en centres docents públics” (art. 2.3). Degut a que la CE declara que 
l’Estat és aconfessional, les activitats d'assistència es troben especificades en els 
acords de les confessions amb l'Estat. El contingut d’aquesta abasta l'exercici de 
culte, serveis rituals, instrucció i assessorament moral i religiós, celebració de dies 
festius, entre d’altres113. 

En el cas de les confessions minoritàries sense acords de cooperació amb l'Estat, 
podem distingir les que tenen notori arrelament (Testimonis de Jehovà, budistes 
i ortodoxos, entre d’altres); les que estan inscrites en el Registre d’Entitats 
Religioses (RER); i les que no hi estan inscrites. La normativa actual contempla 
l'assistència religiosa per a qualsevol confessió registrada. Si no hi ha ministres de 
culte autoritzats en el centre de la confessió a la qual pertany l'intern, la direcció 
del centre està obligada a transmetre la sol·licitud a la confessió concreta, perquè 
aquesta acrediti, s’escau, a un ministre de culte. El contingut genèric de 
l'assistència religiosa és igual que en les confessions amb acord: exercici del culte, 
prestació de serveis rituals, instrucció i assessorament moral i religiós, i s’escau, 
les honres fúnebres. 

Com estableix la darrera versió, de l’any 2015, de la Guia per al respecte a la 
diversitat de creences als centres penitenciaris de Catalunya, el personal que 
treballa als centres penitenciaris i als CIEs ha de conèixer els drets de la llibertat 
religiosa i l’assistència religiosa i tenir-los presents en la seva activitat diària per 
tal de poder garantir-ne el seu exercici. El personal, a més, també ha de tenir 
present que totes les persones tenen dret a no declarar sobre la seva ideologia, 
religió o creences114. Com a principi general d’actuació, cal respectar les creences 
i les pràctiques religioses de les persones internes i no s’ha d’entrar en cap 
discussió per aquests motius. Les autoritats penitenciàries no poden demanar als 
interns que renunciïn a pràctiques derivades de les seves conviccions. En tot cas, 
s’han de conciliar els drets d’aquestes persones amb el correcte funcionament del 

113 Ibid., P. 290. 
114 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres 
penitenciaris de Catalunya: https://bit.ly/3TNmm7V   



 

centre, tot habilitant els espais necessaris, permetent als ministres de culte la 
col·laboració en la presa de decisions i preservant, sempre, els drets de l’internat.  

Per tot això, és convenient que s’organitzin sessions formatives als centres 
penitenciaris adreçades als professionals sobre el dret a la llibertat religiosa, de 
pensament i de consciència, l’assistència religiosa i les diverses sensibilitats 
espirituals presents al territori. Aquestes sessions podran ser organitzades 
conjuntament per l’Estat —en el cas de Catalunya, per la Subdirecció General de 
Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia o la Direcció 
General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals—, les mateixes confessions religioses i altres entitats 
especialitzades en el diàleg interreligiós o intercultural.  

La Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres penitenciaris de 
Catalunya també estableix que, en el moment de l’ingrés en un d’aquests centres, 
el personal ha de proporcionar informació a les persones internes sobre el dret a 
rebre assistència religiosa, el procediment per sol·licitar-la, les confessions 
religioses amb ministres assignats a aquell centre, així com les activitats religioses 
que s’hi realitzen i, finalment, el dret a rebre i sol·licitar una alimentació adequada 
a les pròpies conviccions i creences religioses. De la mateixa manera, els centres 
han de situar en un lloc visible de les seves instal·lacions la informació relativa al 
dret a rebre assistència religiosa, el procediment per sol·licitar-la, les confessions 
amb ministres assignats als centres i les activitats religioses que s’hi realitzen.  

La Guia també estableix que la direcció dels centres ha de facilitar la realització 
de celebracions i pràctiques col·lectives regulars de les tradicions religioses que 
tinguin reconegut aquest dret i de les confessions de les quals n’hagi rebut una 
quantitat de sol·licituds que ho justifiqui. A més, cal garantir que les persones 
recluses que ho desitgin puguin assistir als actes religiosos comunitaris que, de 
manera periòdica, duen a terme els ministres de les diferents confessions 
assignats a cada centre. El fet de tenir algunes llibertats restringides, com el dret 
deambulatori, no ha de comportar cap restricció del dret de participar en 
activitats religioses. Cada centre establirà els mecanismes per tal que, tot 
garantint la seguretat, els interns puguin desplaçar-se fins a aquests actes sense 
que això impliqui la violació del dret a no haver de declarar sobre les pròpies 
creences religioses. És convenient implicar els diferents ministres de les 
confessions religioses assignats a cada centre en el disseny d’aquests mecanismes. 

Així mateix, alguns interns, especialment aquells que es troben en centres 
penitenciaris, poden voler celebrar determinats rituals d’especial significació en 
la vida religiosa d’una persona (baptisme, presa de refugi, matrimoni, etc.). 
Davant d’aquestes peticions, els centres han d’establir els mitjans adequats 



perquè la persona els pugui dur a terme en condicions de dignitat. A aquest 
efecte, és convenient col·laborar amb la comunitat religiosa a la qual estigui 
vinculada la persona per garantir el correcte desenvolupament del ritual.  

En molts casos, les celebracions o cerimònies d’algunes confessions requereixen 
determinats objectes o aliments. Tant els centres penitenciaris com els CIEs han 
de permetre l’entrada d’aquests elements, en mans del personal religiós acreditat, 
garantir el màxim respecte pel seu valor religiós i establir els mecanismes 
necessaris perquè això no suposi cap risc per a la seguretat del centre.  

Pel que fa a les mostres de pertinença religiosa, algunes persones internes poden 
voler mostrar determinats símbols o dur determinades peces de roba en funció 
de les seves creences religioses. Cal permetre que les persones internes els portin 
sempre que això no suposi una violació del marc legal vigent o del reglament del 
centre. És per això que, si per raons justificades és imprescindible que una persona 
es retiri un símbol religiós, és preferible demanar-li que ho faci ella mateixa i en un 
entorn de privacitat. Així mateix, aquests símbols s’han de tractar amb cura i 
respecte, per allò que poden suposar per la persona creient.  

En el mateix sentit, determinades confessions religioses tenen establert com a 
precepte la realització de determinats rituals o oracions en diversos moments del 
dia. L’organització del centre ha de respectar-ne la celebració i ha d’intentar 
ajornar, sempre que sigui possible, aquelles activitats col·lectives que s’hagin 
organitzat, per tal que la persona interna compti amb el temps i la privacitat per 
dur-les a terme. També a la cel·la o habitació, la persona interna pot voler dur a 
terme les seves pràctiques religioses. Tot respectant el marc legal i la normativa, 
cal permetre que els interns posseeixin, dins de la seva cel·la o habitació, imatges, 
objectes i llibres religiosos que desitgin tenir a prop o a la seva disposició.  

Les sol·licituds d’assistència religiosa per part d’un intern s’han de gestionar amb 
la major rapidesa possible. En el cas de tradicions religioses que tinguin un ministre 
assignat de manera fixa al centre penitenciari, aquestes peticions es poden derivar 
directament a aquest ministre. Si no fos així, s’han de trametre a la direcció del 
centre o a l’administració pública corresponent per tal que vehiculi i atengui 
aquesta petició amb la major brevetat possible, tot mantenint sempre al corrent 
a l’intern i preservant els seus drets emmarcats en la llibertat religiosa.  

Per avançar en aquesta línia, és important establir acords de col·laboració amb les 
diferents confessions i institucions religioses i retribuir adequadament aquest 
servei, així com promoure estructures d’interlocució, organització i coordinació 
d’àmbit estatal o regional pròpies de cadascuna de les principals confessions 



 

religioses. Cal tenir present que, en alguns països, els assistents religiosos formen 
part del personal funcionari o és contractat per la mateixa Administració.  

D’altra banda, cal garantir el dret a no rebre assistència religiosa contrària a les 
pròpies creences personals. Per això és important establir mecanismes per tal que 
els interns només rebin visites dels ministres de culte que ells mateixos han 
sol·licitat o bé hagin acceptat malgrat no haver-les demanat.  

Així doncs, cal tenir en compte que la pràctica totalitat de països democràtics del 
nostre entorn reconeixen la llibertat religiosa de les persones empresonades o 
retingudes en centres d’internament d’estrangers, d’acord amb els tractats 
internacionals de drets humans. Cal que l’administració i la societat percebin la 
coordinació de l’assistència religiosa com una oportunitat per evitar la 
presonització i afavorir l’educació, la rehabilitació i la reinserció social dels 
interns, així com la bona convivència als centres penitenciaris o als centres 
d’internament d’estrangers. En la persecució d’aquests propòsits, les 
administracions dels països democràtics i les seves polítiques en matèria 
penitenciària i estrangera han de tenir com a objectiu garantir l’exercici del dret 
a la llibertat religiosa, l’assistència religiosa de tots els interns que la demanen, 
preservar la neutralitat de l’administració, evitar qualsevol mena de discriminació 
per motius religiosos, afavorir la prestació de l’assistència per part dels ministres 
de culte, salvaguardar els drets i les necessitats dels individus pertanyents a les 
diferents confessions religioses i fomentar, d’acord amb la premissa de la 
pluralitat de creences, el diàleg interreligiós i intercultural. 

La investigació de la Càtedra no ha registrat cap cas de vulneració en aquest àmbit 
durant el període d’estudi.  

 

Partim de la base de dues premisses establertes al Conveni Europeu de Drets 
Humans. La primera és que “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 
conviccions, així com la llibertat de manifestar la seva religió o les seves 
conviccions individual o col·lectivament, en públic o en privat, per mitjà del culte, 
l'ensenyament, les pràctiques i l'observança dels ritus” (art. 9 CEDH). La segona és 
que “la llibertat de manifestar la seva religió o les seves conviccions no pot 
comptar amb més restriccions que les 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 la protecció dels drets 
o les llibertats d’altri” (art.9.2 CEDH). 

El marc normatiu per a les celebracions religioses a la via pública es conforma de 
la normativa estatal i de la normativa catalana. Hi ha dos drets que emparen 
l’activitat religiosa col·lectiva a la via pública, el dret de reunió i el dret de llibertat 
religiosa. Així mateix, cal tenir en compte les regulacions sobre el soroll en ocupar 
la via pública. La noció d’ordre públic no pot ser utilitzada com a “clàusula 
preventiva davant eventuals riscos”, sinó que només pot utilitzar-se en cas que 
s’acrediti en la seu judicial l’existència d’un perill per a “la seguretat, la salut i la 
moral públiques”115.  

Les persones o organitzacions que desitgin realitzar actes puntuals d'exercici de 
culte que es vulguin dur a terme en equipaments o espais públics, que vulguin fer 
un ús privatiu de l'espai públic o béns patrimonials, o que impliquin l'ocupació 
temporal de la via pública, han de comunicar-ho a l’òrgan competent. Les mesures 
de seguretat que ha de garantir el govern municipal a través de la policia local, 
han de ser les mateixes que les determinades per a actes de característiques 
similars, independentment de quina sigui la seva naturalesa. Les administracions 
públiques han de garantir a les confessions i comunitats religioses un tracte 
igualitari i no discriminatori en les cessions i autoritzacions d'ús d'equipaments i 
espais públics per a realitzar activitats religioses ocasionals.  

Però aquest tracte igualitari sembla no ser el que experimenten les comunitats, ja 
que, en consultar-les, algunes expressen que mai han tingut problema per a 
organitzar cerimònies religioses en espais públics, podent gaudir d'aquest dret, 
mentre que unes altres han expressat trobar-se amb obstacles cada any. En el cas 
de les primeres, per exemple, el representant de la Parròquia Santa Eugènia de Ter 
a Girona assegura que sempre tenen facilitats per part de l’ajuntament per 
celebrar-les.  

Igualment, trobem el cas del Centre Budista Kadampa, també de Girona, que 
reconeix que mai han tingut problemes per celebrar cap cerimònia, igual que dues 
membres de la comunitat Bahá’í de Barcelona. No obstant això, membres 
d’ADEDCOM (Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana) 

115 Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya,. (2019). L'establiment de centres de culte als 
municipis. [Pdf]. Presentació diapositives: https://bit.ly/3FmUvVl 



 

expliquen que sempre tenen limitacions per sol·licitar un espai públic a l’aire lliure 
per celebrar la festa que ve després del l'Eid al Fitr. 

A continuació s’exposen algunes consideracions addicionals.  

La Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública116, publicada el 
2015 per la Generalitat de Catalunya, reconeix que les comunitats religioses tenen 
dret a “rebre i impartir informació religiosa” i “a divulgar i propagar el seu propi 
credo”. L'exercici d'aquest dret no depèn de la condició d'inscripció de la 
confessió o comunitat religiosa al Registre d'entitats religioses del Ministeri de 
Justícia, es pot dur a terme en l'àmbit territorial de la competència autonòmica i 
s'ha de garantir l'aplicació d'un tracte igualitari i no discriminatori. No obstant 
això, les comunitats religioses es troben, de vegades, amb una negativa per a 
col·locar taules informatives pel fet que se sol considerar que l'activitat no està 
permesa, que no es tracta d'una activitat d'interès general o que pertorba la 
mobilitat d'altres ciutadans. De totes maneres, està contemplat que les diferents 
manifestacions a la via pública puguin impactar en la mobilitat d'altres ciutadans i 
això no és motiu per a prohibir-les, ja que s'entén que en una societat democràtica 
l'espai urbà no és solament per a la circulació, sinó també per a la participació. 
Tenint en compte que una taula informativa implica una ocupació de la via pública, 
aquesta activitat pot requerir una autorització o llicència. Les comunitats 
religioses han de fer la sol·licitud en aquests casos igual que en la utilització de la 
via pública. 

Les activitats de caràcter religiós poden estar protegides davant la contaminació 
acústica provocada per altres. Tanmateix, en els casos en què els actes de caràcter 
religiós tinguin especial projecció, se'ls pot aplicar la suspensió temporal dels 
límits acústics establerts per la normativa. En els casos en què els locals de culte 
siguin els que emeten el so, perquè usen amplificadors de música o veu, s'han de 
sotmetre, com qualsevol altre emissor acústic, als límits d'emissió que estableixen 
les normes de protecció acústica. 

116 Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública: 
https://bit.ly/3L2JHyN 



A Catalunya, la col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la 
via pública està regulada, subjecta al règim de comunicació prèvia. Referent a 
això, un membre de la Càtedra Andalusa per al diàleg de Religions explica que les 
normatives arquitectòniques dels centres de culte, moltes vegades, busquen “que 
no sembli que allò és una mesquita o un centre d’alguna religió”. La catedràtica 
Montserrat Gas destaca que la qüestió de la religió a l’espai públic “toca 
directament el paper dels poders públics a tots els nivells: estatal, autonòmic, a 
nivell d’ajuntament…”. La representant d’una Església protestant de Barcelona 
considera que “des de l’àmbit governamental i alguns àmbits socials es considera 
la religió com quelcom no necessari, no fonamental [...] i com que no ho és, llavors 
és el primer que restringeixes, no li dones visibilitat”. 

La recerca de la Càtedra ha registrat casos de pintades antisemites que queden 
en els espais públics durant mesos i no sembla haver-hi cap acció per part de 
l'administració per esborrar-les. Un exemple d'això és la pintada antisemita 
reportada en els casos d'aquest Informe que expressa “coronatimo” amb una 
estrella de David, tot al·ludint a la teoria conspirativa que la pandèmia va ser 
impulsada pels jueus. Aquest tipus de teoria forma part d’allò que ja és una tradició 
antisemita, el fet de culpabilitzar els jueus de diferents mals, fins i tot de plagues; 
tot rememorant com es va culpar els jueus de la pesta negra a l'edat mitjana, fet 
que va costar la vida a més de 2000 jueus, que van cremar a la foguera per aquest 
motiu117. 

Les normes en relació als ministres de culte segueixen la normativa existent a 
l’Estat espanyol que és qui té la majoria de les competències en afers religiosos. 
Segons la Fundación Pluralismo y Convivencia, el ministre de culte és “la persona que 
dirigeix la litúrgia o el servei religiós propi de cada confessió religiosa”. Aquesta 
definició, que és bastant generalista, vindrà posteriorment adaptada i 
complementada a cada confessió religiosa que tingui un acord de cooperació amb 
l’Estat. L’estructura d’aquests acords, que és molt similar entre ells, està 

117 Sadurní; J. M. (2022, febrer). La terrible masacre de los judíos de Estrasburgo en 1349. Historia 
National Geographic: https://bit.ly/3CO7pwt 

 



 

composada per dues parts, una variable i una fixa. La variable permet a cada religió 
establir els seus propis requisits perquè algú pugui ser considerat ministre de 
culte, mentre que la fixa estableix els privilegis dels quals poden gaudir les 
persones que exerceixen aquest càrrec. Tot allò referent als ministres de culte 
està regulat a la normativa de cada confessió.  

En el cas del Judaisme, la Federació de Comunitats Israelites d’Espanya estableix 
que els ministres de culte han d’estar en possessió de la titulació de rabí, 
desenvolupar les seves funcions de manera estable i permanent i acreditar el 
compliment d’aquests requisits a través d’una certificació expedida per la 
comunitat a què pertanyen. Per altra banda, en el cas dels protestants, la Federació 
d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (FEREDE) determina que, per ser 
considerat ministre de culte de les esglésies que pertanyen a aquesta associació, 
cal que la persona en qüestió estigui dedicada amb caràcter estable a les funcions 
de culte o assistència religiosa i acrediti el compliment d’aquests requisits a través 
d’un certificat expedit per la corresponent Església amb la conformitat de la 
Comissió Permanent de la FEREDE. Finalment, pel que fa a l’Islam, la Comissió 
Islàmica d’Espanya (CIE) determina que, a efectes legals, són dirigents religiosos 
islàmics i imams de les comunitats islàmiques les persones físiques dedicades, amb 
caràcter estable, a la direcció́ de les comunitats, la direcció́ de l’oració́, formació́ 
i assistència religiosa islàmica i que acreditin el compliment d’aquests requisits 
mitjançant una certificació́ expedida per la comunitat a què pertanyin, amb la 
conformitat de la CIE. 

La recerca de la Càtedra no ha trobat cap incident relacionat amb els ministres de 
culte, dirigents i representants de les comunitats religioses durant 2020 i 2021, ni 
cap qüestió relacionada en les entrevistes realitzades. 

 

Més enllà dels àmbits específics, hi ha una sèrie de casos i problemàtiques amb 
què es troben els membres de les diferents comunitats religioses pel sol fet de 
ser-ne. El registre de vulneracions inclou casos greus de discurs d’odi tot prenent 
com a referència la definició de la Comissió Europea contra el Racisme i la 



Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa de 2015118, segons la qual l’esmentat 
discurs d’odi ha d’entendre’s com el “foment, promoció o instigació, en qualsevol 
de les seves formes, de l’odi, la humiliació o el menyspreu d’una persona o grup 
de persones, així com l’assetjament, descrèdit, difusió d’estereotips negatius, 
estigmatització o amenaça respecte a aquesta persona o grup de persones i la 
justificació d’aquestes manifestacions per motius de ‘raça’, color, ascendència, 
origen nacional o ètnic, edat, discapacitat, llengua, religió o creences, sexe, 
gènere, identitat de gènere, orientació sexual i altres característiques o 
condicions personals” (pàg. 4).  

En relació amb els casos de vulneració detectats, d'una banda, veiem que tots 
corresponen a només dues confessions: l'Islam i el Judaisme. El 50% són casos 
contra l'Islam, el 41% al Judaisme i el restant 9% ataca totes dues confessions.  

En una entrevista, un representant de la Unió de Comunitats Islàmiques de 
Catalunya va explicar que té “preocupació pels actes de vandalisme i islamofòbia 
d’una part de la societat”. Un altre aspecte que els amoïna són les expressions de 
responsables polítics. En aquest sentit, d'entre els casos de discurs d'odi cap a 
l'Islam localitzats en aquest informe, el 55% són perpetrats per partits polítics, el 
18% per la societat en general, un altre 18% són d'origen desconegut i el 9% per 
una organització terrorista. Més de la meitat dels casos contra l'Islam es van donar 
en webs i xarxes socials. Un representant de la Càtedra UNESCO pel diàleg 
intercultural al Mediterrani va explicar que “l’extrema dreta té components 
xenòfobs en els seus discursos” i afegeix que en alguns barris determinats no 
s’accepta que hi hagi una mesquita. Per part seva, Ignasi Garcia Clavel creu que 
“les xarxes fan molt mal quant a l’opinió d’alguns ciutadans cap a algunes 
religions”. Afegeix que els partits d'extrema dreta fan que “la bretxa dins la 
societat que no accepta allò desconegut o foraster sigui cada vegada més gran”. 
Així mateix, membres de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia creuen que el rebuig 
de la gent a la diversitat religiosa va baixant, però que encara falta molt contacte 
diari. Creuen que l'existència de VOX demostra que existeix aquest rebuig, 
sobretot a l’Islam i que, alhora, prova que hi ha islamofòbia. Un membre de 
l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona destaca, referent a això, 
que “discursos de partits com VOX han normalitzat no tenir vergonya a dir segons 
quines coses i s’han normalitzat alguns tipus de discursos d’odi”. Una integrant de 

118 Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia Consejo de Europa (2016). Recomendación 
General nº 15 relativa a la lucha contra el discurso del odio y memorandum explicativo adoptada el 8 de 
diciembre de 2015. Estrasburgo: ECRI: https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-
on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904  

https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904


 

l'organització Stop Als Fenòmens Islamòfobs comparteix que “la no denúncia 
pública per part dels partits polítics a un vídeo de VOX per la campanya electoral 
del 14-F normalitza l’acusació i criminalització de les persones musulmanes 
catalanes”. Igualment, una membre del Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa afegeix que no hi ha missatges prou contundents des dels sectors 
polítics contra la islamofòbia per por a perdre vots.  

En el cas dels casos contra el Judaisme, el 33% van ser perpetrats per agents no 
estatals; en un altre 33% els actors són desconeguts; el 22% van ser realitzats per 
part de la societat en general i l'11% per un formador d'opinió. 

És interessant observar que, en el cas de l'Islam, la majoria dels actors provenen de 
l'àmbit polític, mentre que en els casos contra el Judaisme, la procedència és 
majoritàriament de la societat civil.  

D'altra banda, també resulta important destacar que els casos de discurs d'odi a 
Catalunya es reparteixen gairebé igualitàriament entre aquestes dues religions, 
tot i que el nombre de membres de la comunitat variï notòriament: hi ha més de 
mig milió de musulmans a Catalunya119, mentre que de jueus no hi ha xifres 
concretes. En aquest sentit, un representant de la comunitat jueva va exposar en 
una entrevista: “Saps què passa? Que, a Catalunya, som molt poquets. Som 
invisibles, pràcticament, però, així i tot, hi ha antisemitisme sense jueus, fet que 
és curiós” i afegeix que “molta gent, a la seva feina, per aquest motiu, encara avui 
dia té por de dir que és jueu”. 

D'altra banda, en una entrevista, un representant de la Parròquia de Santa Maria 
de Calella va exposar que a les xarxes socials reben insults, “moltes vegades 
equiparant els capellans amb pederastes”. Referent a això, una representant de 
l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona remarca que “l’herència 
de lògiques de la repressió cap a la diversitat religiosa i del paper de l’Església 
catòlica en l’època franquista” ha fet que la societat reaccioni amb una certa 
“religiofòbia”. Un representant dels Testimonis de Jehovà explica que l'han insultat 
caminant pel carrer. També afirma que ha vist comentaris d’odi en algun vídeo de 
Youtube sobre els Testimonis de Jehovà. 

119 UCIDE. (2020). Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de 
ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 31/12/2019. Unión de comunidades islámicas de 
España: https://bit.ly/38aPRxv 



 

 
A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi de les resolucions judicials 
accessibles dictades per tribunals de justícia de Catalunya i, també, per altres 
tribunals de l’Estat en relació amb plets iniciats a Catalunya durant els anys 2020 
i 2021 en relació amb l’exercici del dret a la llibertat religiosa.  

L’anàlisi s’ha cenyit a sentències judicials directament relacionades al dret a la 
llibertat religiosa al 2020 i 2021, independentment de la data dels fets jutjats. 
Com que les sentències porten un retard temporal en relació amb els fets, per 
analitzar els casos dels anys 2020 i 2021 s’haurà de realitzar un estudi posterior. 
Així doncs, la investigació utilitza les sentències del 2020 i 2021 no per tractar 
vulneracions ocorregudes en aquest període sinó per analitzar les resolucions i, en 
conseqüència, la interpretació jurídica d’aquests casos. 

Des d’un punt de vista metodològic, per identificar i accedir al contingut de les 
resolucions objecte d’estudi s’han consultat els cercadors de jurisprudència de les 
dues bases de dades jurídiques de referència: Thomson Reuters Aranzadi i La Ley 
digital. D'entre resultats de l'anàlisi de contingut de les resolucions judicials dels 
anys 2020 i 2021 sobre llibertat religiosa, s'han destriat les dictades per tribunals 
de Catalunya, així com els plets iniciats a Catalunya resolts per altres tribunals en 
aplicació del dret a la llibertat religiosa. 
 
Per tal de completar l’estudi, s’ha consultat, addicionalment, el cercador de 
jurisprudència del Centre de Documentació Judicial (CENDOJ) del Consejo del Poder 
Judicial, que permet identificar les sentències dictades per tribunals de justícia 
d’àmbit geogràfic català.  
 
L’anàlisi del contingut de les resolucions obtingudes ha permès identificar tres 
sentències judicials en matèria de llibertat religiosa dictades per tribunals de 
Catalunya o iniciades a Catalunya durant els anys 2020 i 2021. Seguint el criteri de 
la rellevància, a continuació es presenta un breu resum dels fets, la jurisdicció per 
la qual s’han tramitat el procediments i la decisió judicial amb els corresponents 
criteris interpretatius en relació amb l’exercici del dret a la llibertat religiosa. 
 
 



 

 
Descripció dels fets: 
 
Es consideren fets provats que sobre les 11 hores del dia 9 de febrer de 2014, 
l'acusat, major d'edat i sense antecedents penals, es trobava a l'interior de 
l'església parroquial de Sant Pere de Banyoles assegut en un dels seus bancs, 
igual que el grup de persones en el qual s'integrava, que comptava amb un 
número aproximat de 10 a 15 individus. 
 
Una vegada començada la missa, i sabent que amb la seva acció podria arribar 
a ofendre els sentiments religiosos dels feligresos allí congregats, es va aixecar 
al mateix temps que els seus companys i, de manera concertada, va llançar 
pasquins i va cridar la consigna de "avortament, lliure i gratuït", en contra del 
projecte de reforma de la llei de l'avortament, al mateix temps que s'exhibia 
en la zona de l'altar una pancarta en la qual es llegia l'eslògan de "fora rosaris 
dels nostres ovaris", tot paralitzant la celebració de la missa durant uns dos o 
tres minuts. A continuació, va abandonar voluntàriament, juntament amb la 
resta dels manifestants, l'església. 
 
Les presents actuacions es van incoar en mèrits d'atestat instruït per agents 
dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Banyoles. 
 
Jurisdicció: penal 
 
Decisió judicial:  
 
El Tribunal Constitucional (TC) desestima el recurs d'empara contra les 
sentències de la Sala penal del Tribunal Suprem i de l'Audiència Provincial de 
Girona que van condemnar el demandant d'empara a una pena de sis mesos de 
presó com a autor d’un delicte contra els sentiments religiosos.  
 
Cal destacar que el Ple del TC va acordar recollir el coneixement d'aquest 
recurs d'empara després d'apreciar que oferia especial transcendència 
constitucional perquè l’esmentat recurs plantejava un problema o afectava 
una faceta d'un dret fonamental sobre la qual no hi havia doctrina d'aquest 
tribunal. En concret, en relació ́ amb l'eventual conflicte entre el dret de 
llibertat de expressió amb els drets a la llibertat ideològica i de reunió ́, i el dret 
a la llibertat religiosa o de culte.  
 
El TC desestima el recurs d'empara, tot rebutjant la pretesa vulneració dels 
drets a la llibertat d'expressió i la legalitat penal. La conducta del demandant 
d'empara, atenent el moment i lloc en què es va materialitzar, es resol que no 



es trobava dins de l'àmbit objectiu de protecció de les llibertats d'expressió i 
de reunió.  
 
Partint que el fonament de la llibertat d’expressió és l’intercanvi d’idees, es 
considera que quan un grup de fidels celebra un acte religiós com el que es va 
interrompre, el lloc de reunió només és accessible per a aquesta finalitat 
relacionada amb el seu culte. La celebració ́ d'una missa catòlica és un acte 
religiós íntimament relacionat amb la dimensió ́ externa de la llibertat religiosa, 
els participants de la qual tenen dret a no ser inquietats quan l'exerceixen i 
l'Estat té el deure de garantir la seva pacífica celebració ́. Davant d'això, 
l’afirmació ́ que el recurrent d’empara exercia la seva llibertat d’expressió no 
pot prevaldre perquè no existeix cap punt de connexió que permeti considerar 
que la cerimònia religiosa està oberta a un intercanvi d'idees que reflecteixin 
una protesta exercida per tercers.  
 
A més, el demandant d'empara tenia mitjans alternatius per comunicar el seu 
missatge sense necessitat de pertorbar als fidels, ja que va interrompre l'ofici 
religiós i va desplegar una pancarta el contingut del qual, en aquest context 
determinat, podia considerar-se capaç de ferir els sentiments dels esmentats 
fidels; per aquest motiu, l’actuació va violar l'esperit de tolerància, que sí que 
van respectar, amb la seva resposta pacífica, els assistents a la missa. D'altra 
banda, atès que ningú té un dret il·limitat a exposar les seves idees allà on 
vulgui, i atès que existien altres escenaris oberts a la possibilitat d'un raonable 
intercanvi d'idees, tractar de justificar la conducta amb la dada que la 
interrupció es va prolongar ”dos o tres minuts" constitueix un argument molt 
feble, ja que el lloc i la manera com s'exerceix la llibertat d'expressió no són 
irrellevants quan, com és el cas, aquest exercici entra en conflicte amb la 
llibertat religiosa i de culte. 
 
Tampoc cal dubtar que la sanció, que està prevista a la llei, persegueix una 
finalitat legítima, ja que amb aquesta es garanteix la dimensió col·lectiva de la 
llibertat religiosa, consistent en el dret a reunir-se per desenvolupar activitats 
de culte pròpies d'una confessió religiosa. D'altra banda, en aquest cas no s'ha 
discutit que hi va haver una actuació en una església dirigida directament 
contra els feligresos, en interrompre l'ofici religiós, tot llançant pasquins i 
desplegant una pancarta amb el lema "fora rosaris dels nostres ovaris", de 
manera que, encara que no es recorregués a la violència física, l'actuació va 
tenir conseqüències lesives quan es va atemptar contra la llibertat religiosa 
dels congregats en ocasió de la celebració del culte, cosa que justifica la 
intervenció del poder públic expressada en la imposició de la pena mínima 
prevista per la llei. 

 



 

Respecte a la vulneració del dret a la legalitat penal, la subsumpció de la 
conducta en el tipus penal no pot considerar-se desraonat ni és el resultat 
d'una interpretació analògica o extensiva en perjudici de l'acusat. 
 
La sentència conté dos vots particulars discrepants, un d'ells subscrit per dos 
magistrats. 

 
Enllaç text íntegre sentència publicada al Boletín Oficial del Estado [Núm, 22] 
26/01/202. 

 
Breu descripció dels fets: 
 
La representació processal de l'Arquebisbat de Barcelona interposa un recurs 
contenciós administratiu contra la Resolució SLT/1746/2020, del 17 de juliol, 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'adopten 
mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a diferents municipis, entre els quals es 
troba Barcelona i contra la resolució, del 24 de juliol del 2020, del Comitè de 
Direcció del Pla d'Actuació PROCICAT que no atorga "l'autorització per 
l'activitat d’actes religiosos" demanada per l'Arquebisbat de Barcelona i com 
a consideració prèvia, l’actor exposa que interposa el recurs no només per 
denunciar els vicis de nul·litat que afirma contenen les resolucions 
impugnades, sinó també per defensar la llibertat religiosa i de culte i evitar, 
que per l'arbitrarietat en la qual argumenta ha incorregut l'Administració 
demandada i en base a les resolucions objecte de recurs, es pugui sustentar la 
incoació d'expedients sancionadors i imposar sancions a les persones i entitats 
que van concelebrar, organitzar i participar en la Missa en record dels difunts 
per COVID-19, que va tenir lloc a la Basílica de la Sagrada Família en data 26 de 
juliol del 2020.  
 
En relació amb la impugnació de la Resolució SLT/1746/2020, afirma que és 
arbitrària, desproporcionada i que no està justificada. Que lesiona drets i 
llibertats, com la llibertat religiosa i de culte, sense habilitació legal ni 
motivació suficient, que ha estat dictada prescindint del procediment 
legalment establert per manca de l'informe preceptiu que preveu l'art. 55 bis 
de la Llei de Salut Pública i que vulnera el que preveuen normes de rang 
superior.  
 
Pel que fa a la resolució, de 24 de juliol, del Comitè de Direcció del Pla 
d'actuació PROCICAT afirma també que lesiona el dret a la llibertat religiosa i 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1126.pdf
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de culte. Que es dicta prescindint del procediment legalment establert, que 
es dicta sense informe de l'Agència de Salut Pública, que no està motivada i no 
conté peu de recurs i lesiona el dret a la tutela judicial efectiva.  
 
Afirma, així mateix, en relació amb les dues resolucions objecte de recurs que 
la limitació al contingut essencial al dret de llibertat religiosa i de culte que 
estableixen vulnera el contingut essencial del dret i no supera el judici de 
proporcionalitat.  
 
Jurisdicció: contenciosa administrativa. 
 
Decisió judicial:  
 
El Tribunal estima en part la demanda formulada i anul·la la resolució, del 24 
de juliol del 2020, del Comitè de Direcció del Pla d'Actuació PROCICAT, per 
manca de motivació i de justificació. 
 
Per una banda, resolt que els motius en què es fonamenta el recurs pel que fa 
a la resolució SLT/1746/2020 no poden prosperar, ja que aquesta no estableix 
només mesures que afecten els centres de cultes, sinó que es fixen en relació 
amb diverses activitats que comporten confluència de persones. Per tant, la 
mesura no afecta el dret a la llibertat religiosa pel que fa a professar la religió 
catòlica. La mesura establerta a l'article es limita a prohibir les trobades de més 
de 10 persones -per un període de 15 dies- i hi inclou els serveis religiosos, de 
totes les religions, en tant que trobades superiors a 10 persones. La limitació 
al dret a la llibertat de culte no afecta el seu contingut essencial, ja que res 
impedeix que el culte es pugui continuar celebrant, si bé amb determinades 
limitacions pel que fa a l'assistència presencial. Cap dret és il·limitat i en 
determinats supòsits un cert dret fonamental ha de cedir quan entra en 
col·lisió amb altres drets fonamentals o interessos legítimament protegits. En 
aquest cas la limitació del nombre de persones que pot assistir als actes de 
culte obeeix a la necessitat de salvaguardar la vida, la salut personal i la salut 
pública, en tant que les aglomeracions i els espais tancats són àmbits que 
propicien el contagi i l'expansió de la malaltia. El Tribunal considera que la 
mesura era necessària i idònia en un moment de rebrot de la pandèmia i en el 
qual no es coneix medicació eficaç per combatre la malaltia ni la població està 
vacunada, per la qual cosa l'única mesura de què es disposava en aquell 
moment era la reducció dels contactes personals que propiciaven el contagi i 
no es coneixia cap alta mesura eficaç i menys restrictiva per combatre la 
pandèmia. 

Pel que fa a la resolució, del 24 de juliol del 2020, en relació amb la denegació 
de l'autorització de la celebració de la Missa per als difunts COVID-19 el dia 26 
de juliol del 2020 a la Basílica de la Sagrada Família, està mancada de motivació 



 

i de justificació, atès que la sol·licitud, amb les corresponents mesures de 
protecció per evitar possibles contagis, que s'empara en una previsió que 
excepcionalment permet la superació del límit de 10 persones —últim paràgraf 
de l'art. 7 de la resolució SLT/1746/2020— no és analitzada des d'aquest punt 
de vista i l'autorització es denega sense cap fonamentació tècnica ni 
justificació concreta relativa a l'adequació de l'espai i/o a les mesures de 
protecció individuals o col·lectives per evitar la propagació de la COVID-19 en 
la celebració a la qual es refereix l'últim paràgraf de l' art. 7 de la resolució 
SLT/1746/2020. L'anterior comporta que sigui procedent en aquest recurs 
anul·lar la resolució, del 24 de juliol del 2020, a tenor del que preveu l'art. 35. 
1.a) i i) LPACAP, en relació amb l'art. 48.1 LPACAP, sense que calgui l'anàlisi de 
la resta de motius en què es basa la impugnació d'aquesta resolució, ni la 
pretensió subsidiària formulada per l'actor en la seva demanda, que 
assenyalem que en tot cas hauria de ser desestimada en referir-se a actes 
inexistents i que no són objecte de recurs. 

 
Breu descripció dels fets: 
 
El dia 18 de març de 2019 la part actora presenta una demanda de 
reconeixement d’efectes civils de sentència de nul·litat matrimonial dictada 
pel Tribunal Eclesiàstic en la qual sol·licita el seu reconeixement i la fixació 
d’una indemnització de l’art. 98 C.c. de 4.000€ al mes [indefinida] i que el 
demandat dugui a terme les gestions per tal que se l'eximeixi a ella de figurar 
com a titular d’un préstec hipotecari. 
 
El demandat contesta i sosté que, dissolt el matrimoni per divorci, no cal 
demanar l'eficàcia de la resolució canònica posterior de nul·litat (que només 
tindria efectes en l'àmbit eclesiàstic). Oposa falta de legitimació activa i 
passiva i cosa jutjada. Nega haver ocultat informació, sosté que no va 
comparèixer en el procés canònic a l'empara de la seva llibertat religiosa, 
rebutja que concorrin els ítems de l'art. 97 C. c. (al qual es remet l'art. 98), nega 
la bona fe aliena i predica la pròpia i aporta dades econòmiques.  
 
La Sentència del Jutjat de 1a instància número 6 de Terrassa recorreguda, de 
data 30 de novembre del 2020, considera que existeix legitimació activa i 
passiva i que és possible, després de sentència de divorci, obtenir la nul·litat 
eclesiàstica i predicar els seus efectes civils. Entén que no hi ha cosa jutjada, 
en tant que són diferents els efectes del divorci i de la nul·litat. Sosté que 
concorren els requisits de l'art. 954 LEC (la rebel·lia va ser per conveniència i 
no cal oposar la llibertat religiosa). Analitza la prova a través de de l'art. 98 C. 
c. i considera acreditat el "desequilibri econòmic". Estudia les dades 



econòmiques i, a més, estima parcialment la demanda sobre reconeixement de 
l'eficàcia civil de la sentència canònica del 16 d'octubre de 2018, fixa a favor 
de la part actora una indemnització de 1.200 euros al mes, amb caràcter 
indefinit i rebutja la segona petició de la demanda (eximir-la de préstec 
hipotecari). 

 
Jurisdicció: civil. 
 
Decisió judicial:  
 
L’Audiència Provincial de Barcelona estima el recurs d’apel·lació, sense 
considerar en els seus fonaments el dret a la llibertat religiosa: revoca la 
sentència d'instància, estima en part la demanda i reconeix l'eficàcia civil de la 
sentència canònica del 16 d'octubre de 2018 ordenant la seva inscripció en el 
Registre civil, sense que procedeixi fixar indemnització, ni cap compensació.  
 
Contra aquesta resolució no hi ha cap recurs. 

 
Cal destacar que, durant el període analitzat, en relació directa amb la pandèmia, 
els Tribunals de Justícia de Catalunya van dictar alguns autos d’autorització 
d’adopcions de mesures que van suposar una limitació o restricció, entre d’altres, 
del dret fonamental a la llibertat religiosa en resposta a les sol·licituds 
d’autorització de mesures per contenir o frenar la COVID-19 de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest sentit, a la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa s’estableix que 
un dels límits per a l’exercici dels seus drets “la salvaguarda de la salut” sempre 
que es compleixin els requisits de legalitat, necessitat, idoneïtat i 
proporcionalitat, com va ser el cas.  

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

imitar els drets fonamentals dels ciutadans és una acció que els governs, 
sobre la base d’allò què estableix la legislació vigent, poden decidir en 
circumstàncies molt excepcionals que ho justifiquin. L’esclat de la pandèmia 

de la COVID-19, entre finals del 2019 i inicis del 2020, i la seva posterior 
propagació a nivell global van obligar molts Estats a decretar estats d’alarma o 
emergència —a cada país la legislació considera una nomenclatura concreta—. 
Sota la cobertura d’aquesta normativa d’excepció, i amb la finalitat de frenar els 
efectes de la pandèmia i no col·lapsar els sistemes sanitaris, els executius han 
pogut aplicar una sèrie de restriccions que no s’entendrien en una situació de 
normalitat. 

La suspensió de drets fonamentals derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha 
afectat de diferents maneres el dret fonamental a l’exercici de la llibertat religiosa 
i de consciència als països on la pandèmia ha obligat a implementar restriccions 
d’excepció. El present Informe les estudia i compara a partir dels quatre grans 
drets fonamentals que s’han vist més restringits: 

● Dret a desplaçar-se i quedar-se a qualsevol lloc del territori 
nacional: s’ha permès a les autoritats públiques establir confinaments 

L 



 

domiciliaris obligatoris, prohibir els desplaçaments i la permanència 
injustificada a la via pública, i ha quedat en mans dels diferents governs 
el fet de precisar les situacions en què s’ha mantingut la llibertat de 
circulació. 

● Dret a la circulació internacional: s’ha permès a les autoritats 
públiques establir controls fronterers de persones i mercaderies, també 
a ports i aeroports. Des de l’inici de la pandèmia, els països analitzats 
han implementat restriccions a les fronteres que han impossibilitat el 
desplaçament de creients per assistir a celebracions o pelegrinatges. 
També ha impedit dur a terme la repatriació de difunts per realitzar 
enterraments segons els ritus funeraris de certes religions. A més, 
aquesta problemàtica s’ha fet visible durant la pandèmia120 
especialment per la manca d’espais i condicions en territori europeu 
per poder garantir als creients de les diverses confessions el seu dret a 
acomiadar els difunts segons els seus propis ritus. 

● Dret a la reunió i la manifestació: s’ha permès a les autoritats 
públiques limitar o prohibir reunions o manifestacions que, per la 
quantitat de persones involucrades, puguin augmentar la transmissió 
del virus. 

● Dret a la llibertat de culte: s’ha permès a les autoritats públiques 
limitar o prohibir les celebracions religioses i altres esdeveniments de 
culte que comporten la reunió de persones.  

La tria dels esmentats drets per a l’anàlisi que es du a terme en els següents 
apartats es justifica per diversos motius. Per una banda, s’escullen quatre drets 
fonamentals que s’han vist limitats a nivell global, i que tenen una afectació 
notable sobre altres drets; també es dóna la circumstància que aquests drets 
s’afecten mútuament —limitar el dret a desplaçar-se limita el dret a la circulació 
internacional i, alhora, pot limitar el dret a la reunió i la manifestació—. A més, els 
esmentats drets han tingut una afectació directa sobre un quart dret fonamental 
que és el focus d’interès per a la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència; 
precisament el dret a la llibertat religiosa.  

120 Zohra, F. Los marroquís de España se quedan sin tumbas para sus muertos (3 abril 2020). El 
Periódico. https://bit.ly/3w9aOkm; Lepoittevin, C. Loire - Le casse-tête des familles musulmanes 
confrontées à l’organisation d’obsèques, en période de Covid19 (19 novembre 2020). France 3 Auvergne-
Rhône-Alpes. https://bit.ly/3vNrIX5; Piretti, M. (20 març 2020). Migranti musulmani, Covid-19, 
l'emergenza per i defunti: “Rimpatri bloccati, salme stipate in obitori. La Repubblica. 
https://bit.ly/3FhybfZ 
 



La Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH) i els diversos tractats 
internacionals sobre drets humans reconeixen el dret a la llibertat religiosa i 
diferencien el component intern i l’extern del dret. L’element intern implica que 
tothom té el dret a tenir una religió o creença i no pot ser revocat sota cap 
circumstància.  

L’element extern a la llibertat religiosa, per contra, inclou la manifestació de les 
creences religioses en privat o en públic, en solitari o amb la comunitat religiosa. 
Aquest element pot ser limitat en circumstàncies extremes si així ho preveu la llei. 
L’Oficina per a les Institucions Democràtiques i els Drets Humans de l’OSCE 
identifica tres factors amb els quals les limitacions al dret a la llibertat religiosa es 
veuen justificades: 

● La limitació ha de ser formulada legalment i ha d’identificar clarament 
què limita i què no. 

● La limitació ha d’estar justificada per alguna de les premisses incloses 
al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP), que són aquelles 
dirigides a “protegir la seguretat pública, l’ordre, la salut o la moral o 
els drets i llibertats fonamentals dels altres” (art. 18.3). 

● La limitació ha de ser estrictament necessària per protegir alguns dels 
casos mencionats anteriorment. 

A Espanya, el 14 de març del 2020 va entrar en vigor l’estat d’alarma per gestionar 
la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 mitjançant la publicació del Reial 
Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)121.  

L’estat d’alarma es va prorrogar consecutivament fins que va finalitzar el 21 de 
juny del 2020. La mesura es reactiva a partir de la segona onada de la pandèmia, 
des del 3 de novembre del 2020 fins al 9 de maig del 2021.  

Les mesures que s’inclouen sota aquesta legislació d’emergència i la seva 
afectació a la llibertat religiosa s’analitzen a continuació: 

  

121 Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. (BOE núm. 67, de 14 de març del 2020): 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con


 

Dret Mesura Afectació a la 
Llibertat 
Religiosa i de 
Consciència 

Data Normativa 

Dret a 
desplaçar-se. 

Confinament 
domiciliari. 

No es permet fer 
desplaçaments 
per acudir a 
centres de culte 
o celebracions 
religioses. 
Aquesta 
restricció va 
afectar 
particularment 
les celebracions 
de Setmana 
Santa 
(cristianisme), 
Ramadà (Islam) i 
Pasqua jueva.  

14/03/2020 al 
03/05/2020. 

Reial Decret 
463/2020, del 14 
de març del 
2020, mesures 
contemplades a 
l’Article 7. 

Es restringeix la 
mobilitat 
nocturna, 
deixant la 
decisió a les 
autoritats de les 
comunitats 
autònomes 
sobre l’horari 
(d'inici entre les 
22.00h i les 
00.00h i 
finalització 
entre les 05.00h 
i les 7.00h).  

Aquesta 
restricció va 
afectar 
particularment 
aquelles 
confessions amb 
celebracions o 
cultes en 
aquests horaris. 

29/10/2020 al 
09/05/2021. 

Reial Decret 
926/2020, de 25 
de octubre del 
2020, Article 5.  

Dret de reunió i 
manifestació. 

Confinament 
domiciliari. 

Amb la 
restricció dels 
desplaçaments i 
l’aplicació del 
confinament 
domiciliari, les 
reunions només 
poden ser de 
convivents.  

14/03/2020 al 
03/05/2020. 

Reial Decret 
463/2020, del 14 
de març del 
2020, mesures 
contemplades a 
l’Article 7. 



Dret a la 
llibertat de 
culte. 

Es condiciona 
l’assistència als 
centres de culte 
al manteniment 
d’1m de 
distància. 

La distància de 
seguretat 
condiciona 
moments del 
culte de les 
confessions, 
com el 
cristianisme, 
l’Islam i el 
Judaisme, entre 
altres.  

14/03/2020 al 
03/05/2020. 

Reial Decret 
463/2020, del 14 
de març del 
2020. Mesura 
contemplada a 
l’Article 11. 

Es prohibeix 
l’assistència a 
vetlles i es 
redueix la 
participació en 
cerimònies 
funeràries. 
 

La participació 
en cerimònies 
funeràries o de 
comiat es van 
limitar a 3 
persones i a un 
ministre de 
culte, o persona 
responsable de 
la confessió, que 
realitza els ritus 
funeraris. 

29/03/2020 al 
03/05/2020. 

Ordre 
SND/298/2020, 
del 29 de març 
del 2020. 

Es limita 
l’assistència als 
centres de culte, 
deixant a càrrec 
de les autoritats 
autònomes 
competents la 
decisió sobre 
l’aforament 
segons el risc 
sanitari 
corresponent.  

Es restringeix el 
dret a la llibertat 
de culte amb les 
limitacions 
d’aforament. Les 
confessions 
opten per 
serveis i 
retransmissions 
online. 

25/10/2020 al 
09/05/2021. 

Reial Decret 
926/2020, de 25 
d’octubre del 
2020, Article 8.  



 

El 28 d’abril del 2020 el Govern d’Espanya va aprovar el Pla per a la Transició cap 
a una Nova Normalitat122, amb el qual es van establir quatre fases de desescalada 
de mesures sanitàries contra la COVID-19. La primera fase va entrar en vigor el 3 
de maig del 2020 a tot el territori espanyol i les demarcacions territorials 
corresponents van avançar de fase periòdicament segons el risc de contagi a la 
zona. En el cas de Catalunya, el territori es va dividir en set regions sanitàries: Alt 
Pirineu i Aran; Lleida; Camp de Tarragona; Terres de l’Ebre; Catalunya Central; 
Girona i Barcelona. Així doncs, les mesures en vigor durant el mateix període de 
temps van ser diferents arreu del territori segons el risc sanitari. 

 

Fase Dret Mesura Afectació a la 
Llibertat 
Religiosa i de 
Consciència 

Normativa 

Fase 0 
avançada 
o Fase 
“0,5”. 

Dret a 
desplaçar-se. 

Es prohibeixen els 
desplaçaments 
fora del municipi. 

Les confessions 
amb pocs centres 
de culte als 
municipis es 
veuen 
particularment 
afectades per la 
restricció. 

Ordre 
SND/386/2020, 
del 3 de maig del 
2020.  

Dret de 
reunió i 
manifestació. 

No es permet 
celebrar reunions.  

Es van veure 
particularment 
afectades la 
comunitat Bahá’í i 
jueva.123 

Ordre 
SND/386/2020, 
del 3 de maig del 
2020.  

Dret a la 
llibertat de 
culte. 

Es limita 
l’aforament als 
centres de culte i 
s’implanten 
mesures de 
seguretat i 
higiene. 

Es condiciona 
l’assistència als 
centres de culte a 
⅓ de l’aforament, 
les mesures 
d’higiene i la 
distància física 

Ordre 
SND/386/2020, 
del 3 de maig del 
2020. Mesura 
contemplada a 
l’Article 6. 

122 Ministerio de Sanidad (2020). Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 28 d’abril del 
2020: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionN
uevaNormalidad.pdf  
123 Ja que, en el cas dels Bahá’í, solen trobar-se en espais particulars o cases privades. Per la seva 
banda, la comunitat jueva necessita la presència de 10 homes com a mínim per poder celebrar certs 
ritus. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf


limiten alguns 
ritus. 

S’augmenta la 
presència a 
vetlles funeràries 
a 10 persones. 

No es permet l’ús 
de l’aigua beneïda 
ni les ablucions. 

Fase 1 Dret a 
desplaçar-se. 

Es permeten els 
desplaçaments 
dins la demarcació 
o la unitat 
territorial de 
referència. 

Es permeten els 
desplaçaments 
dins la unitat 
territorial per 
acudir a centres 
de culte. 

Ordre 
SND/399/2020, 
del 9 de maig del 
2020. 

Dret de 
reunió i 
manifestació. 

Les trobades 
socials es 
restringeixen a un 
màxim de 10 
persones.  

Aquesta 
restricció va 
afectar 
particularment a 
la comunitat 
jueva (Minyan) i 
Bahá’í.124 

Dret a la 
llibertat de 
culte. 

Es manté 
l’aforament i 
s’augmenta 
l’assistència a 
vetlles, mantenint 
les mesures de 
seguretat i 
higiene. 

Es manté 
l’assistència a ⅓ 
de l’aforament, 
les mesures 
d’higiene i la 
distància física 
d’1m. 

S’augmenta la 
presència a 
vetlles funeràries 
a 15 persones, així 
com a funerals. 

124 Ibid. 



 

No es permet l’ús 
de l’aigua beneïda 
ni les ablucions. 

No es poden 
celebrar actes de 
culte a l’exterior 
dels edificis ni a la 
via pública. 

Fase 2 Dret a 
desplaçar-se. 

Es permeten els 
desplaçaments 
dins la província o 
la unitat territorial 
de referència. 

Es poden fer 
desplaçaments 
dins la unitat 
territorial per 
acudir a centres 
de culte. 

Ordre 
SND/440/2020, 
del 21 de maig 
del 2020. 

Dret de 
reunió i 
manifestació. 

Les trobades 
socials es 
restringeixen a un 
màxim de 15 
persones.  

Les confessions es 
veuen menys 
afectades per les 
restriccions de 
reunió. 

Dret a la 
llibertat de 
culte. 

Es manté 
l’aforament i 
s’augmenta 
l’assistència a 
vetlles, mantenint 
les mesures de 
seguretat i 
higiene. 

Es manté 
l’assistència a ⅓ 
de l’aforament, 
les mesures 
d’higiene i la 
distància física d’1 
metre. 

Es restringeix 
l’aforament als 
centres de culte 
al 50% del total, 
sempre que es 
puguin mantenir 
les mesures de 
seguretat 
necessàries. 

La presència a 
vetlles en 
interiors és de 15 
persones i 
d’exteriors és de 
25 persones. Als 
funerals hi poden 
assistir 25 
persones sempre 
que es respecti la 
distància de 



seguretat.  

No es permet l’ús 
de l’aigua beneïda 
ni les ablucions.  

Les cerimònies 
nupcials es 
podran celebrar 
amb un límit 
d’aforament del 
50%, sense 
superar el total de 
100 persones a 
l’exterior o 50 a 
l’interior. 

Fase 3 Dret a 
desplaçar-se. 

Es permeten els 
desplaçaments 
dins la província o 
la unitat territorial 
de referència. 

Es poden fer 
desplaçaments 
dins la unitat 
territorial per 
acudir a centres 
de culte. 

Ordre 
SND/458/2020, 
del 30 de maig 
del 2020. 

Dret de 
reunió i 
manifestació. 

Les trobades 
socials es 
restringeixen a un 
màxim de 20 
persones.  

Les confessions es 
veuen menys 
afectades per les 
restriccions de 
reunió. 

Dret a la 
llibertat de 
culte. 

S’augmenta 
l’aforament als 
centres de culte i 
l’assistència a 
vetlles i 
cerimònies 
nupcials i 
d’enterraments, 
mantenint les 
mesures de 
seguretat i 
higiene. 

Es restringeix 
l’aforament als 
centres de culte 
al 75%, amb un 
total de 75 
persones a 
interior i 150 a 
l’exterior.  

La presència a 
vetlles funeràries 
a interiors és de 
25 persones i 
d’exteriors és de 
50 persones. 

No es permet l’ús 
de l’aigua beneïda 
ni les ablucions. 



 

Les cerimònies 
nupcials es 
podran celebrar 
amb un límit 
d’aforament del 
75%, sense 
superar el total de 
150 persones a 
l’exterior o 75 a 
l’interior. 

La participació en 
cerimònies 
d’enterrament o 
comiat s’amplia a 
50 persones i a un 
ministre de culte, 
o persona 
responsable de la 
confessió, que 
realitzi els rituals 
funeraris. 

 

 

 
El 18 de juny del 2020 s’aprova la primera Resolució de la Generalitat de Catalunya 
amb mesures bàsiques de prevenció de la COVID-19125. A la resolució s’estipula 
que s’elaboraran plans sectorials en relació a certs àmbits, entre els quals es 
troben universitats, serveis socials, oci nocturn, turisme i activitats culturals, però 
no es menciona directament l’àmbit religiós.  

Cal destacar que entre la fi de l’estat d’alarma del mes de juny fins a finals 
d’octubre, quan es va tornar a decretar l’estat d’alarma per l’increment del risc de 
contagi, hi va haver mesures restrictives que van afectar l’exercici del dret a la 
llibertat religiosa en certs municipis de Barcelona i de Lleida. Per exemple, el 17 de 
juliol del 2020 es van decretar mesures en 13 municipis de Barcelona126 entre els 

125 Generalitat de Catalunya (2020). Resolució SL T/ /2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció 
per SARS-CoV-2: https://bit.ly/3L0HF0t  
126 Els municipis inclosos eren els de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 

https://bit.ly/3L0HF0t


quals es restringien les reunions socials a un màxim de 10 persones, incloent els 
serveis i cerimònies religioses i fúnebres. Aquestes mesures es van modificar el 31 
de juliol del 2020 i l’aforament es va augmentar a un terç del total.  

Mitjançant el Reial Decret 926/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per 
contenir la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2127, el Govern 
d’Espanya delega a les autoritats de les comunitats autònomes les competències 
per aplicar mesures en els següents àmbits: 

● Limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn 
(Article 5). 

● Limitació de l’entrada i sortida de les persones de les comunitats 
autònomes (Article 6). 

● Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics o 
privats (Article 7). 

● Limitació a la permanència de persones en llocs de culte (Article 8).  

 

Dret Mesura Afectació a la 
Llibertat 
Religiosa i de 
Consciència 

Data Normativa 

Dret a 
desplaçar-se. 

Es prohibeixen 
els 
desplaçaments 
entre les 
22.00h i les 
06.00h.  
 
 

Aquesta mesura 
va impactar 
particularment a 
les confessions 
amb pregàries i 
celebracions 
nocturnes.  
Excepció: durant 
la nit del 24 al 25 
de desembre i 
del 31 de 
desembre a l’1 
de gener 
s’amplia el toc 
de queda a la 
01.00h per a 
celebracions 

29/10/2020 
al 
09/05/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/2700/2020, 
de 29 d'octubre 
del 2020, Article 
17. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3354/2020, 
de 19 de 
desembre del 
2020, Article 5. 
 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1/2021, de 4 

127 Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. (BOE núm. 282, de 25 d’octubre del 2020). 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/25/926/con 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/25/926/con


 

tradicionals, 
com la Missa del 
Gall. 

de gener del 
2021, Article 5. 

 

RESOLUCIÓ 
SLT/133/2021, de 
22 de gener del 
2021, Article 5. 
 

RESOLUCIÓ 
SLT/436/2021, 
de 19 de febrer 
del 2021, Article 
5. 
 

RESOLUCIÓ 
SLT/716/2021, de 
12 de març del 
2021, Article 5. 
 

RESOLUCIÓ 
SLT/971/2021, de 
8 d'abril del 2021, 
Article 5. 
 

RESOLUCIÓ 
SLT/1088/2021, 
de 16 d'abril del 
2021, Article 5. 
 

RESOLUCIÓ 
SLT/1178/2021, 
de 23 d'abril del 
2021, Article 4. 
 

RESOLUCIÓ 
SLT/1278/2021, 
de 30 d'abril del 
2021, Article 4. 

Es prohibeixen 
els 
desplaçaments 
entre les 
01.00h i les 
06.00h fins a 
158 municipis 

Aquesta mesura 
va impactar 
particularment a 
les confessions 
amb pregàries i 
celebracions 
nocturnes 

16/07/2021 al 
26/08/2021 
i 23/12/2021 
al 31/12/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/2258/2021, 
de 16 de juliol del 
2021, Article 1. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2331/2021, 



de Catalunya. d’aquells 
municipis 
inclosos en els 
apartats 1a i 1b 
de l’Article 1. 

de 20 de juliol del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2498/2021, 
de 29 de juliol del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2614/2021, 
de 4 d'agost del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2654/2021, 
de 19 d'agost del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3787/2021, 
de 23 de 
desembre del 
2021, Article 3.  
 

Restriccions 
de moviment 
de persones a 
escala 
municipal des 
de les 06.00h 
del divendres 
fins les 06.00h 
de dilluns. 
 
 

Confessions 
minoritàries amb 
poca presència 
de centres de 
culte als 
municipis es 
veuen més 
afectades. 
Excepció: es 
permeten els 
desplaçaments 
dins la mateixa 
comarca per 
visitar 
cementiris el 31 
d’octubre i l’1 de 
novembre del 
2020. 

29/10/2020 
al 
11/12/2020. 

RESOLUCIÓ 
SLT/2700/2020, 
de 29 d'octubre 
del 2020, Article 
2. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2875/2020, 
de 12 de 
novembre del 
2020, Article 2. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2983/2020, 
de 21 de 
novembre del 
2020, Article 2. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3177/2020, 
de 4 de 
desembre del 
2020, Article 2.  



 

Restriccions 
de moviment 
de persones a 
escala 
comarcal des 
de les 06.00h 
del divendres 
fins les 06.00h 
de dilluns.  

No es permeten 
els 
desplaçaments 
entre comarques 
per anar a 
centres de culte.  
Confessions 
minoritàries amb 
poca presència 
de centres de 
culte als 
municipis es 
veuen més 
afectades. 

12/12/2020 
al 
19/12/2020. 

RESOLUCIÓ 
SLT/3268/2020, 
de 12 de 
desembre del 
2020, Article 2. 

Restriccions 
de moviment 
de persones a 
escala 
municipal. 

No es permeten 
els 
desplaçaments 
entre municipis 
per anar a 
centres de culte. 
Confessions 
minoritàries amb 
poca presència 
de centres de 
culte als 
municipis es 
veuen més 
afectades. 
Particularment, 
la comunitat 
ortodoxa que va 
celebrar el Nadal 
el 7 de gener. 

04/01/2021 
al 
04/02/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/1/2021, de 4 
de gener del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/67/2021, de 
16 de gener del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/133/2021, de 
22 de gener del 
2021, Article 3. 

Restriccions 
de moviment 
de persones a 
escala 
comarcal 
durant tots els 
dies de la 
setmana. 

No es permeten 
els 
desplaçaments 
entre comarques 
per anar a 
centres de culte. 
Confessions 
minoritàries amb 
poca presència 
de centres de 
culte als 
municipis es 
veuen més 
afectades. Va 
influir 
particularment a 

19/12/2020 
al 
22/12/2020 i 
05/02/2021 
al 11/03/2021 
i 08/04/2021 
al 
07/05/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/3354/2020, 
de 19 de 
desembre del 
2020, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/275/2021, 
de 5 de febrer 
del 2021, Article 
3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/436/2021, 
de 19 de febrer 
del 2021, Article 



l’Islam per la 
celebració del 
mes del Ramadà.  

3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/516/2021, de 
26 de febrer del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/612/2021, de 
5 de març del 
2021, Article 3.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/971/2021, de 
8 d'abril del 2021, 
Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1088/2021, 
de 16 d'abril del 
2021, Article 3.  

Es permeten 
els 
desplaçaments 
entre 
comarques 
sempre que es 
realitzin en 
bombolles de 
convivència. 

Es poden fer 
desplaçaments 
per anar a 
centres de culte 
si es realitzen en 
bombolles de 
convivència.  

23/12/2020 
al 
04/01/2021 i  
12/03/2021 al 
07/04/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/716/2021, de 
12 de març del 
2021, Article 3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/845/2021, 
de 26 de març 
del 2021, Article 
3. 

Dret de 
reunió i 
manifestació. 

Trobades 
socials 
restringides a 
un màxim de 
10 persones.  

Les comunitats 
bahá’í i jueva 
(Minyan) es van 
veure 
particularment 
afectades.128 
 

10/09/2020 
al 
24/09/2020 
i  
21/05/2021 
al 
18/06/2021 
i 
20/07/2021al 
09/09/2021 i 

RESOLUCIÓ 
SLT/2207/2020, 
de 10 de 
setembre del 
2020, Article 2.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1587/2021, 
de 21 de maig del 
2021, Article 5.  

128 Ja que, en el cas dels Bahá'í, solen trobar-se en espais particulars o cases privades. Per la seva 
banda, la comunitat jueva necessita la presència de 10 homes com a mínim per poder celebrar certs 
ritus. 



 

23/12/2021 al 
31/12/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/1778/2021, 
de 4 de juny del 
2021, Article 5.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1840/2021, 
d'11 de juny del 
2021, Article 5.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2331/2021, 
de 20 de juliol del 
2021, Article 6.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2498/2021, 
de 29 de juliol del 
2021, Article 6.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2614/2021, 
de 4 d'agost del 
2021, Article 6.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2654/2021, 
de 19 d'agost del 
2021, Article 6.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2665/2021, 
de 26 d'agost del 
2021, Article 5. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2704/2021, 
de 2 de setembre 
del 2021, Article 
5.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3787/2021, 
de 23 de 
desembre del 
2021, Article 3.  

Trobades 
socials 
restringides a 
un màxim de 6 

Les comunitats 
bahá’í i jueva 
(Minyan) es van 
veure 

04/01/2021 
al 
04/03/2021 i  
08/04/2021 

RESOLUCIÓ 
SLT/1/2021, de 4 
de gener del 
2021, Article 8. 



persones i de 
no més de 
dues 
bombolles 
diferents.  

particularment 
afectades.129 

al 
30/04/2021. 

 
RESOLUCIÓ 
SLT/67/2021, de 
16 de gener del 
2021, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/133/2021, de 
22 de gener del 
2021, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/275/2021, 
de 5 de febrer 
del 2021, Article 
8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/436/2021, 
de 19 de febrer 
del 2021, Article 
8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/516/2021, de 
26 de febrer del 
2021, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/971/2021, de 
8 d'abril del 2021, 
Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1088/2021, 
de 16 d'abril del 
2021, Article 8. 

Trobades 
socials 
restringides a 
un màxim de 6 
persones, a 
excepció de 
membres de la 

Les comunitats 
bahá’í i jueva 
(Minyan) es van 
veure 
particularment 
afectades. 
També va 

25/09/2020 
al 
03/01/2021 i 
05/03/2021 
al 
25/03/2021 i  
16/04/2021 

RESOLUCIÓ 
SLT/2325/2020, 
de 25 de 
setembre del 
2020, Article 2. 
 
RESOLUCIÓ 

129 Ibid. 



 

mateixa 
bombolla, tant 
en àmbit 
públic com 
privat. 
 
 

afectar a la 
celebració 
ortodoxa de 
Nadal que es 
celebra el 7 de 
gener. 
 
Excepció: els 
dies 24, 25, 26 i 
31 de desembre 
2020 i l’1, 5 i 6 
de gener del 
2021 es podran 
reunir fins a un 
total de 10 
persones, 
sempre que no 
siguin de més de 
dues bombolles 
de convivència 
(a excepció de 
convivents).  

al 
21/05/2021. 

SLT/2480/2020, 
de 8 d'octubre 
del 2020, Article 
2. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2546/2020, 
de 15 d'octubre 
del 2020, Article 
3. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2700/2020, 
de 29 d'octubre 
del 2020, Article 
8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2875/2020, 
de 12 de 
novembre del 
2020, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2983/2020, 
de 21 de 
novembre del 
2020, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3177/2020, 
de 4 de 
desembre del 
2020, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3268/2020, 
de 12 de 
desembre del 
2020, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3354/2020, 
de 19 de 
desembre del 
2021, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/612/2021, de 
5 de març del 
2021, Article 8. 



RESOLUCIÓ 
SLT/716/2021, de 
12 de març del 
2021, Article 8.  
 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1088/2021, 
de 16 d'abril del 
2021, Article 8. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1178/2021, 
de 23 d'abril del 
2021, Article 7. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1278/2021, 
de 30 d'abril del 
2021, Article 5. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1392/2021, 
de 7 de maig del 
2021, Article 5. 

Trobades 
socials 
restringides a 
un màxim de 6 
persones en 
espais públics 
a l’aire lliure i 
4 en espais 
públics 
tancats. En 
espais privats 
les trobades 
es limiten a 
convivents. 

Les comunitats 
bahá’í i jueva 
(Minyan) es van 
veure 
particularment 
afectades.  

26/03/2021 
al 
07/04/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/845/2021, 
de 26 de març 
del 2021, Article 
8. 

Dret a la 
llibertat de 
culte. 

Es prohibeix 
l’assistència a 
vetlles de 
difunts per la 
COVID-19. 

S’elimina la 
possibilitat de 
realitzar 
cerimònies 
religioses 
d’enterrament o 
comiat. 

13/03/2020 
al 
19/05/2020. 

RESOLUCIÓ 
SLT/1079/2020, 
de 19 de maig del 
2020, Article 1.  



 

Es limita 
l’aforament 
dels centres 
de culte i 
algunes 
cerimònies.  

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 50%. 

15/10/2020 
al 
28/10/2020. 

RESOLUCIÓ 
SLT/2546/2020, 
de 15 d'octubre 
del 2020, Article 
6. 

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 30%, 
amb un màxim 
de 100 
assistents.  

14/11/2020 al 
23/11/2020. 

RESOLUCIÓ 
SLT/2875/2020, 
de 12 de 
novembre del 
2020, Article 9. 

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 30%, 
sense límit 
d’assistents.  

29/10/2020 
al 13/11/2020 
i 24/11/2020 
al 
11/12/2020. 

RESOLUCIÓ 
SLT/2700/2020, 
de 29 d'octubre 
del 2020, Article 
7. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2983/2020, 
de 21 de 
novembre del 
2020, Article 9.  
RESOLUCIÓ 
SLT/3177/2020, 
de 4 de 
desembre del 
2020, Article 9. 

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 30%, 
amb un màxim 
de 500 
assistents. 
 
Es podrà 
augmentar 
l’assistència a 
1.000, 
respectant el 
30% 
d’aforament, si 

12/12/2020 
al 
22/04/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/3268/2020, 
de 12 de 
desembre del 
2020, Article 9. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/3354/2020, 
de 19 de 
desembre del 
2020, Article 10. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1/2021, de 4 
de gener del 
2021, Article 10. 
 



es poden 
controlar els 
accessos i 
moviments, hi ha 
una ventilació 
adequada i les 
celebracions es 
desenvolupen de 
manera estàtica. 

RESOLUCIÓ 
SLT/67/2021, de 
16 de gener del 
2021, Article 10.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/133/2021, de 
22 de gener del 
2021, Article 10. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/275/2021, 
de 5 de febrer 
del 2021, Article 
10.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/436/2021, 
de 19 de febrer 
del 2021, Article 
10.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/516/2021, de 
26 de febrer del 
2021, Article 10.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/612/2021, de 
5 de març del 
2021, Article 10. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/716/2021, de 
12 de març del 
2021, Article 10. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/845/2021, 
de 26 de març 
del 2021, Article 
10. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/971/2021, de 
8 d'abril del 2021, 
Article 10. 
 
 



 

RESOLUCIÓ 
SLT/1088/2021, 
de 16 d'abril del 
2021, Article 10.  

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 
50%, amb un 
màxim de 500 
assistents.  
 
Es podrà 
augmentar 
l’assistència a 
1.000, 
respectant el 
50% 
d’aforament, si 
es poden 
controlar els 
accessos i 
moviments, hi ha 
una ventilació 
adequada i les 
celebracions es 
desenvolupen de 
manera estàtica.  

23/04/2021 
al 
04/06/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/1178/2021, 
de 23 d'abril del 
2021, Article 9. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1278/2021, 
de 30 d'abril del 
2021, Article 9. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1392/2021, 
de 7 de maig del 
2021, Article 7. 
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1587/2021, 
de 21 de maig del 
2021, Article 7.  
 
 

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 70% 
amb un màxim 
de 1.000 
assistents.  
 
Es podrà 
augmentar 
l’assistència a 
3.000, 
respectant el 
límit 
d’aforament al 
70%, si es 
desenvolupen de 

05/06/2021 
al 
09/09/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/1778/2021, 
de 4 de juny del 
2021, Article 7.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1840/2021, 
d'11 de juny del 
2021, Article 7.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/1934/2021, 
de 18 de juny del 
2021, Article 7.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2048/2021, 
de 30 de juny del 
2021, Article 7.  



forma estàtica, a 
l’aire lliure o en 
espais físics 
tancats, 
garantint 
sempre les 
condicions de 
ventilació i el 
control 
d’aglomeracions.  

RESOLUCIÓ 
SLT/2147/2021, 
de 8 de juliol del 
2021, Article 8.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2331/2021, 
de 20 de juliol del 
2021, Article 9.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2498/2021, 
de 29 de juliol del 
2021, Article 9.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2614/2021, 
de 4 d'agost del 
2021, Article 9.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2654/2021, 
de 19 d'agost del 
2021, Article 9.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2665/2021, 
de 26 d'agost del 
2021, Article 8.  
 
RESOLUCIÓ 
SLT/2704/2021, 
de 2 de setembre 
del 2021, Article 
8.  

Es limita 
l’aforament dels 
centres de culte 
i les cerimònies 
com matrimonis 
i funerals al 70%, 
sense límit 
d’assistents. 

23/12/2021 al 
31/12/2021. 

RESOLUCIÓ 
SLT/3787/2021, 
de 23 de 
desembre del 
2021, Article 3. 

 

Així doncs, les restriccions i les seves conseqüències al dret a la llibertat religiosa 
van variar arreu del territori espanyol. A continuació, es mostren alguns exemples 
de mesures que van ser diferents de les que es van aplicar a Catalunya.  



 

A diferència de la resta del territori espanyol, a Aragó es va prohibir cantar als 
centres de culte130. A Navarra, el Tribunal Superior de Justícia va avalar les mesures 
anti-COVID proposades pel Govern, a excepció d’aquelles que regulaven 
l’aforament dels centres de culte. El Tribunal va considerar que l’executiu no 
justificava el manteniment de l’aforament dels centres de culte al 30% mentre 
que augmentava al 50% el de l'hostaleria131. Tanmateix, al maig del 2021, el 
Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa no va avalar l’obligació de 
realitzar les ablucions a casa, la necessitat d’una autorització per realitzar actes 
religiosos a l’exterior i la via pública, i el límit de 50 persones en ritus fúnebres, a 
causa de les afectacions que tenia tot plegat en l’exercici del dret a la llibertat 
religiosa i de culte132.  

El 15 de gener del 2021 la Junta de Castella i Lleó va limitar l’aforament dels centres 
de culte a 1/3 i un màxim de 25 persones, cosa que va provocar la protesta dels 
bisbes de la comunitat autònoma i la sol·licitud de mesures cautelars de 
l’Associació Abogados Cristianos al Tribunal Suprem133. El límit de 25 persones va 
ser cancel·lat el 20 de febrer del 2021. A l’abril del 2021, les Ciutat Autònomes de 
Ceuta134 i Melilla135 van avançar la fi del toc de queda de les 06.00h a les 05.00h 
per facilitar la pregària dels musulmans a les mesquites a l’alba durant el mes del 
Ramadà. Aquesta és una petició que algunes comunitats de Lleida també van 
realitzar. 

 

 

Durant la primera onada de la pandèmia, entre el 14 de març del 2020 i el 5 de 
maig del 2020, els centres de culte es van mantenir oberts amb limitació 
d’aforament però el confinament domiciliari no va permetre els desplaçaments 
als centres de culte. Tot i el límit d’aforament, però, van haver-hi desallotjament 

130 Gobierno de Aragón (2020). Restricciones en los lugares de culto y ceremonias por la covid-19. 
Aragon.es: https://bit.ly/3TDBc0D 
131 EFE. (19 maig 2021). El TSJN no considera justificado limitar al 30% el aforo en lugares de culto. 
Diario de Navarra: https://bit.ly/3kLoYTu 
132 EFE. (11 maig 2021). La Justicia rechaza limitar derechos de reunión y culto en Castilla-La Mancha. 
Agencia EFE: https://bit.ly/3vMkdj5 
133 Cornejo, L. (22 febrer 2021). Castilla y León levantó la restricción de aforo de 25 personas en 
iglesias el mismo día en que el Tribunal Supremo ordenaba su suspensión cautelar. ElDiario.es: 
https://bit.ly/3MTQ9Yp 
134 EFE. (26 abril 2021). Ceuta adelanta el final del toque de queda para facilitar el rezo del 
Ramadán. Agencia EFE: https://bit.ly/37iWPAh 
135 Europa Press. (21 abril 2021). Recortan el toque de queda en Melilla para que los musulmanes 
puedan rezar en mezquitas al alba. Europapress.es: https://bit.ly/3w76It5 



d'esglésies, com és el cas de Lloret de Mar, on es va desallotjar una església on 
s’estava fent missa. També es van produir casos d’actuacions policials a Sabadell, 
on la policia va intervenir en una església amb feligresos durant l’estat d’alarma. 
Quan les restriccions per contenir la pandèmia a Espanya es van començar a 
aplicar, les comunitats religioses van recomanar als seus centres la suspensió de 
celebracions i cultes, i van instar els fidels a quedar-se a casa i respectar les 
mesures. L’Arquebisbat de Barcelona, la Federació d’Entitats Religioses 
Evangèliques d’Espanya, la Comissió Islàmica d’Espanya, la Federació del Consell 
Islàmic de Catalunya i l’Església Evangèlica de Catalunya van realitzar comunicats 
al respecte136.  

Tot i que les diferents confessions religioses es van adaptar a les plataformes 
online, aquesta situació posava en evidència la bretxa generacional i la falta 
d’accés de la gent gran als serveis religiosos. Tanmateix, els centres amb menys 
recursos no comptaven amb el material tècnic necessari per garantir la 
retransmissió de cerimònies o oferir serveis d’acompanyament religiós i espiritual.  

També cal esmentar que, a causa de la crisi econòmica generada per la pandèmia, 
les confessions han percebut una caiguda en les donacions. D’una banda, ha 
suposat una limitació de les tasques d’acció social de les fundacions. D’altra 
banda, en alguns casos, s’han hagut de tancar centres de culte per la falta de 
recursos per mantenir-los. A l’abril del 2020, la Federació d’Entitats Religioses 
Evangèliques d’Espanya (FEREDE) va sol·licitar al Govern espanyol que les esglésies 
es poguessin acollir a algun tipus de prestació a causa de la situació excepcional i 
la pronunciada caiguda d’ingressos de les confessions. Tot i això, els ministres de 
culte no van poder acollir-se a mesures com l’ERTO (Expedient de Regulació 
Temporal d’Ocupació).  

Els límits d’assistents a reunions en l’àmbit privat han suposat una restricció a la 
llibertat religiosa de la comunitat Bahá’í, ja que compten amb pocs centres de 
culte i, per tant, celebren trobades en cases privades. Tanmateix, la comunitat 
jueva necessita un mínim de 10 homes adults per poder realitzar certes obligacions 
religioses (Minyan), les quals no van poder dur a terme per la limitació del dret de 
reunió durant el confinament domiciliari a les fases 0 i 1 de la desescalada. El 
confinament domiciliari durant la primera onada de la pandèmia també va impedir 
les celebracions de la Setmana Santa i el Ramadà.  

136 Ajuntament de Barcelona (2020). Les entitats religioses i espirituals prenen mesures respecte del 
coronavirus: https://bit.ly/3sfXvxo 



 

Així doncs, tot i que a Espanya no es va decretar el tancament dels centres de 
culte, el confinament domiciliari no va permetre els desplaçaments per a acudir-
hi. Tanmateix, les confessions religioses en la seva majoria van optar per no 
celebrar cerimònies religioses presencials i adaptar-se a les plataformes online. 

Durant la primera onada de la pandèmia, l’assistència a vetlles per difunts de 
COVID-19 es va prohibir, cosa que va impactar negativament els ritus de comiat 
religiosos dels fidels. A part, la pandèmia ha visibilitzat un problema ja existent a 
Catalunya, que és la falta d’espais per enterrar a difunts musulmans. Ho han 
reclamat les comunitats musulmanes d’Olot i Girona, així com la Federació 
Islàmica de Catalunya, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) 
i el Consell Islàmic de Catalunya en una carta al llavors president de la Generalitat 
de Catalunya, el M.H. Sr. Quim Torra. Tanmateix, comunitats musulmanes d’altres 
poblacions, com la de Lleida, opten per enterrar els difunts en altres localitats com 
Saragossa o València perquè consideren que les zones habilitades al seu municipi 
no compleixen les “condicions religioses”.  

Per Nadal del 2020 el toc de queda es va ampliar fins la 01.00h, però la celebració 
catòlica de la Missa del Gall es va haver d’avançar. En canvi, no es va flexibilitzar 
el toc de queda durant el mes de celebració del Ramadà, cosa que va suposar que 
a la mesquita de Reus, per exemple, es suspengués l’oració més important de la 
festivitat.  

Una mesura que ha afectat les confessions minoritàries que tenen poca presència 
de centres de culte arreu del territori ha estat la del confinament municipal i 
comarcal. Mentre va durar aquest confinament, els fidels no podien desplaçar-se 
per accedir als centres de culte o cerimònies religioses, cosa que va afectar 
negativament els municipis més petits o només amb centres de culte de les 
confessions més majoritàries. Cal destacar que el confinament municipal va passar 
a ser comarcal temporalment durant el 31 d’octubre i l’1 de novembre del 2020 
per poder realitzar visites als cementiris. Certes mesures decretades pel 
PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) van generar 
discrepàncies per part de l’Oficina d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

A banda de les mesures restrictives per gestionar la pandèmia de la COVID-19, la 
situació i la necessitat de la distància social van afectar la llibertat religiosa en 
altres àmbits. Per exemple, durant els primers dies de la pandèmia, els serveis 
pastorals de molts hospitals no van poder donar acompanyament als malalts a 



causa de la falta d’equipament protector personal137. Més endavant, les sessions 
d’acompanyament religiós es van haver de fer més curtes per reduir el risc de 
contagi. 

Totes les comunitats van haver de fer un gran esforç a l’hora d’adaptar-se a les 
mesures sanitàries imposades pel Govern, que van trasbalsar el funcionament de 
les seves trobades i rituals. Per fer-hi front, van haver de trobar solucions que 
mantinguessin unida tota la comunitat, com la celebració d’oficis online. Algunes 
d'aquestes solucions instaurades s’han traduït en un canvi positiu per a molts 
cultes, com mencionava Emilio Egea, responsable de l’Assemblea Espiritual Local 
dels Bahá’ís a Barcelona, ja que les persones amb dificultats per desplaçar-se ara 
poden sentir-se més integrades a la comunitat a la qual pertanyen. En qualsevol 
cas, tots els grups han destacat el respecte i la comprensió de tots els membres 
davant aquesta situació d’excepcionalitat, així com la resiliència que han tingut 
per tal de poder continuar professant la seva fe. 

Alguns membres de les comunitats religioses consideren que hi va haver una “falta 
de coherència” en l’aplicació de la normativa sanitària, que a vegades canviava 
d’una setmana a l’altra i feia avanços i retrocessos en les condicions d’aforament. 
En la mateixa línia, aquesta limitació d’aforament no sempre era homogènia amb 
la d’altres sectors on també estava restringida. D’altra banda, comunitats com la 
musulmana han pogut sentir que en la comunicació de les mesures no hi havia 
imparcialitat, ja que es varen dur a terme accions a través dels equips de 
comunicació dels cossos de seguretat i de la mateixa Generalitat per insistir en la 
prohibició del Ramadà. 

La pandèmia i les restriccions també van suposar un gran contratemps en la funció 
social que moltes d’aquestes comunitats religioses exerceixen entre els grups més 
vulnerables de la ciutadania. Moltes tasques d’acompanyament, de reinserció i 
d’avituallament van veure’s frenades o obstaculitzades per les restriccions. En un 
moment en què la situació econòmica derivada de la pandèmia portava tantes 
persones al risc de la pobresa138, l’àmbit d’actuació d’aquestes comunitats i la seva 
capacitat de donar suport es veien limitats. 

  

137 Televisió de Catalunya. (7 maig 2020). La important tasca d'acompanyament dels mossens als 
hospitals: https://bit.ly/3l1nbdr  
138 EFE. (6 octubre 2021). La pandemia dispara la pobreza severa en España y alcanza ya a seis 
millones de personas, la cifra más alta desde 2007. ElDiario.es: https://bit.ly/38U1WXS 



 

 

  



 

 

 

 

 

 continuació, s’inclou un apartat de reflexió sobre les qüestions de gènere, 
de joves i de mitjans de comunicació, fruit de discussions realitzades en 
format de Focus Group.  

 

 

La pregunta que va obrir aquest Focus Group va ser “de quina manera creieu que 
podem incloure la perspectiva de gènere en el dret a la llibertat religiosa? Creieu 
que hi ha vulneracions a aquest dret que particularment afecten les dones?” 

La primera resposta, donada per una persona pertanyent al Col·lectiu de Dones en 
l'Església, va ser que la vulnerabilitat “no depèn exclusivament o tant de la religió 
com del país”. La següent participant, del col·lectiu Bahá’í, hi està d’acord, 
comentant que a més de dependre del país i les legislacions, també depèn de 
l'educació que cada dona hagi rebut i de cada família. Aquesta resposta relega la 
qüestió a l'àmbit individual i/o familiar. Així doncs, les primeres reflexions de les 
participants posen l’atenció en aspectes que no tenen a veure amb les seves 
pròpies religions, sinó més aviat amb el context social i/o polític i públic. Més 
endavant, comencen a sorgir qüestions directament relacionades amb les seves 
pròpies confessions.  

La participant budista va introduir la idea de la necessitat de treballar la 
perspectiva de gènere dins de cada tradició religiosa. Comentava que així com es 
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necessiten els drets estatals a la llibertat religiosa, i així com s'està treballant la 
perspectiva de gènere en tots els àmbits, és necessari desconstruir els 
condicionaments patriarcals també dins de cada tradició religiosa, cosa que pot 
costar perquè inclou un procés d'autocrítica de cada tradició. Va accentuar la 
necessitat de fer un treball simultani, a nivell social, legal i polític, però també a 
nivell intern de cada tradició. Arran d'aquest comentari van començar a sorgir 
aportacions crítiques cap a les seves religions. Per exemple, una de les participants 
de l’Església catòlica, la mateixa que en un inici va posar el focus en l'Estat i la 
legislació, esmenta que el fet d’impulsar la igualtat entre homes i dones en les 
pràctiques no depèn de la llei sinó del capellà. També comentava que en les 
parròquies, tot i que hi hagi dones amb diverses funcions, l'última paraula la té un 
capellà.  

La següent pregunta realitzada al grup va ser en línia amb aquesta última 
aportació: “Hi ha cap àmbit dins la seva confessió en el qual la dona tingui un rol 
més important que destaqui? En les pràctiques religioses, és diferent el rol que 
tenen els homes i les dones?” La mateixa participant va recalcar que a les 
pràctiques no, sinó que en les funcions. Va comentar que s'està avançant per donar 
una certa rellevància a les dones però que costa, fet que va atribuir a la gent del 
poble i a la immigració llatinoamericana.  

Una participant pastora protestant comenta que està a la mateixa alçada que 
qualsevol home i que dirigeix la denominació sense dificultat, però que això ni tan 
sols és la realitat de tot el món protestant. En aquest sentit, reintrodueix el 
concepte de la importància del context i país. “Sí, realment, et planteges una mica 
fins quin punt és la doctrina religiosa o la mateixa comunitat la que acaba 
decidint”, comenta. Tanmateix, exposa que si bé en els papers les funcions i 
pràctiques són les mateixes i se suposa que hi ha igualtat, la discriminació cap a la 
dona continua existint i la realitat entre homes i dones continua sent diferent, 
cosa que es pot aplicar a qualsevol àmbit. Una altra de les participants reafirma 
aquesta idea explicant la seva experiència en l'àmbit empresarial. Totes dues 
remarquen que hem d'aprendre i entendre que som diferents, però no desiguals. 

La representant budista torna a posar sobre la taula el tema de la necessitat de 
desconstrucció en cada tradició i buscar noves maneres de fer les coses. Proposa 
que això és una cosa que han d'impulsar les dones. La representant de Brahma 
Kumaris, per la seva part, comenta que creu que els canvis s'han de donar en 
cooperació entre homes i dones, fins i tot de diferents religions. Una de les 
pastores protestants reafirma que en la seva comunitat no hi ha distinció entre 
homes i dones a l'hora de treballar, que es busquen capacitats i que no són 
jeràrquics ni piramidals, i suposa que la diferència entre homes i dones només es 
pot veure en una reunió social.  



La representant de la comunitat Bahá’í comenta que en la seva comunitat no hi ha 
clergat, i que per tant els equips canvien cada any, tenint alguns anys més homes 
i altres, més dones, i que no es mira si els integrants són homes o dones. Però 
destaca que igualment ja des d'un punt de vista de llenguatge, encara que les 
tasques siguin les mateixes, no és el mateix una secretària general que un secretari 
general. Reflexiona sobre com el mateix rol o tasca quan el té un home pot semblar 
més important que quan el té una dona. Arran d'aquesta reflexió, la pastora 
protestant s'adona que en la seva comunitat l'home amb un alt càrrec és anomenat 
pastor o president, en canvi la dona és cridada pel seu nom. “Hauríem de ser una 
mica més combatives”, afirma. I agrega que, “quant a la llibertat religiosa, a 
l'Església evangèlica encara senten el pes d'haver estat enviats a presó”. 

En preguntar “com es pot promoure el diàleg o la reflexió en les pròpies 
confessions del rol que hauria de tenir la dona i donar més visibilitat i aplicar 
aquesta perspectiva de gènere? I creieu que a les confessions falta autocrítica 
sobre aquest tema?” La primera a prendre la paraula, com en la majoria de les 
ocasions durant el Focus Group, és la representant de l'Església catòlica. Ella 
planteja que les dones necessiten tenir una formació intel·lectual per poder 
refutar i estar a l'altura dels capellans que són els qui sembla que ho saben tot. 
D'alguna forma, planteja que en la seva confessió incloure a les dones queda 
supeditat al coneixement que tenen els homes. També afirma que les trobades 
interreligioses serveixen molt per a intercanviar experiències i que allò que 
funciona en una confessió es pot aplicar a unes altres. Finalment, comparteix que 
en realitzar trobades a la seva Església sobre temes de feminisme, li van demanar 
que la paraula feminisme no aparegués, ja que encara continua estant mal vist.  

La representant budista emfatitza que la feina l'han de fer les dones dins de les 
tradicions, però que es necessita que els homes acompanyin. “S’està creant com 
un moviment transversal, un moviment de dones de totes les tradicions, que ens 
estem unint d’alguna manera per poder compartir, i crec que és molt enriquidor, 
no té precedents”, diu. Una de les dues pastores protestants introdueix una 
percepció autocrítica, i comenta que en la seva comunitat es consideren 
feministes, però explica que això no es tradueix en les dinàmiques de la seva 
Església. Ressalta que vivim en una societat patriarcal i hostil amb la dona i que 
encara falta desconstrucció, i reprèn el concepte de la necessitat de treballar en 
l'equitat, més que en la igualtat, així com de treballar una mirada més femenina en 
les comunitats, aclarint que és una visió que pot ser compartida per homes i dones. 
“Visibilitzar que hi ha una religió femenina”, destaca. La representant de l'Església 
evangèlica respon que s’ha de treballar en paritat i no igualtat, perquè “és 
important entendre que som diferents en estils i maneres de fer” i que “potser 
tenim tics patriarcals o masclistes, però també en som responsables nosaltres de 



 

destacar que estem en igualtat i hem de desenvolupar-nos tots amb les nostres 
capacitats”.  

La participant representant de l´associació Brahma Kumaris apunta que també 
comparteix el concepte d'equitat més que el d'igualtat i introdueix la necessitat 
de parlar de l'educació, ja que d'una banda està el que s'educa des de dins de les 
confessions o a cada llar, i per una altra “tot els satèl·lits al voltant que estan 
pressionant”. Però a més, indica que les dones són les que estan en l'educació, a 
les llars i als centres educatius. Indica que fa falta treballar en la violència i en 
l’educació. La pastora protestant reitera la necessitat de treballar en l'educació, 
treballar a les escoles sobre cultura religiosa per a entendre les diferents religions 
que conviuen al país. I després debaten si ha d'estar en el currículum o ser part 
d'altres matèries com la filosofia o l’art. 

Arran d'aquestes reflexions, la representant de l’Església catòlica comenta que 
“m'ha fet pensar que les nostres esglésies siguin el referent pel món d'aquesta 
igualtat entre homes i dones. De respecte, d'igualtat, de dignitat”. La representant 
de l´associació Brahma Kumaris respon que a ella li ha agradat el concepte 
esmentat anteriorment de la necessitat de la mirada de la dona, i la participant 
catòlica reflexiona que per això és important que parlin entre elles, perquè poden 
aprendre les unes de les altres, fins i tot a nivell religiós. 

La representant de la comunitat bahà´i comparteix la visió de la pastora 
protestant i agrega una reflexió sobre com vivim en una cultura de la competència 
i poc respecte a la dignitat humana, i que les creences religioses tenen molt a 
aportar en aquest sentit. Agrega que es pot parlar de visió femenina i no 
feminisme, però que és important donar a conèixer que hi ha un ideal de respecte, 
igualtat i cooperació. 

Finalment, se li va preguntar al grup quines perspectives de futur veuen i si noten 
que està arribant algun canvi. 

La representant de la comunitat bahà´i comenta que el canvi encara s’està 
sembrant, i que les dones s'estan adonant que han de tenir un altre paper. A això 
la pastora evangèlica afegeix que hi ha moltes dones a qui tampoc interessa 
aquesta paritat, probablement pel rerefons del qual venen, per la tradició, la 
cultura, la teologia, l'ensenyament. La representant bahà’i comparteix que uns 
dies enrere en unes jornades religioses s'havia comentat que les dones tenen plena 
llibertat, i ella comenta que sí que hi ha plena llibertat per a expressar la seva 
espiritualitat, però no lideratge. La pastora protestant indica que hi està d'acord, 
que hi ha falta d'interès però que té esperança en les noves generacions. En la seva 
confessió ja s'han vist dones al capdavant dirigint i per als seus fills ja és normal 
que dones liderin, i anima a les altres a estar a tot arreu per a visibilitzar la 
feminitat dins de la religió. La representant de l'Església catòlica comenta: 



“m'agradaria fer una pregària a la catedral, si pot ser amb totes les religions millor, 
i pregar a l'Esperit Sant que a l'Església els hi doni oïdes per escoltar i veure allà on 
hi ha vocacions”. I després comenta que els fills dels qui han estat criats de forma 
més oberta i se'ls ha donat llibertat no volen sentir a parlar de l'Església. La pastora 
evangèlica aporta que creix el conservadorisme i no la llibertat, i la representant 
de l’Església catòlica continua dient que hi ha una generació que no es recupera, 
que hi ha joves que pensen que perquè els homes fan la compra i netegen ja no hi 
ha res a lluitar. 

Durant el Focus Group es va poder observar com el diàleg entre elles les va ajudar 
a obrir la mirada sobre la temàtica i les necessitats que hi ha en les seves 
comunitats. El fet de compartir opinions entre representants de diferents 
confessions sembla mostrar-se com a rellevant a l'hora de generar canvis, tal i com 
ho van plantejar les pròpies participants durant el Focus Group. Al principi de la 
trobada semblava haver-hi resistència a enfocar la mirada en la problemàtica de 
la dona dins de les religions, posant el focus en l’aspecte social, legal o individual-
familiar, però al llarg de la trobada van anar compartint parers que van virar la 
conversa cap a què succeeix amb les dones a les confessions i quines són les 
necessitats que tenen. Algunes mirades s'han mostrat més crítiques i han apuntat 
a la necessitat imperant de desconstruir cap a dintre de les comunitats i de manera 
interreligiosa. Unes altres aportaven una mirada que podria entendre's com més 
conservadora com a construcció de gènere. 

De totes maneres, més enllà de les diferències, la majoria sembla coincidir en què 
s'han vist alguns canvis positius en els últims anys, però que encara queda molta 
feina per a aconseguir una veritable equitat en relació al lideratge dins de les 
comunitats religioses de forma generalitzada. 

 

 

Aquest Focus Group va comptar amb la participació de cinc joves pertanyents a 
quatre comunitats religioses o espirituals diferents: Brahma Kumaris, Catolicisme, 
Hinduisme i Fe Bahá’í.  

La primera pregunta del Focus Group, “com valoreu el nivell de coneixement sobre 
la vostra religió entre el joves de la vostra edat?”, va derivar en respostes 
contràries: mentre els participants de les comunitats minoritàries (Hinduisme, fe 
Bahá’í i Brahma Kumaris) van advertir desconeixement i curiositat de la joventut 
respecte a les seves conviccions, les participants de la comunitat majoritària 



 

(Catolicisme) van mostrar major coneixement, però unes certes crítiques i uns 
certs prejudicis. “No crec que es conegui molt aquesta religió, almenys, entre gent 
de la meva edat”, i va explicar què és el mantra Gayatri en l'Hinduisme, al mateix 
temps que va generar “sorpresa”, “un munt de preguntes”, “curiositat i interès” 
del seu entorn per les seves conviccions. També va assegurar no haver tingut “cap 
experiència dolenta” compartint la seva religió amb altres persones. En el mateix 
sentit es va pronunciar un membre de la fe Bahá’í dient que la seva “és una religió 
bastant desconeguda” per la gent en general, la gent jove i la gent del seu entorn, 
per la qual cosa “sempre que surt el tema religiós hi ha curiositat”. El mateix va 
advertir la membre de Brahma Kumaris: “no em sento gens jutjada i, com diuen els 
meus companys, hi ha molta curiositat per aquest tema. […] No sento que hi hagi 
prejudicis”. No obstant això, la jove és contundent en el fet que amb la gent de la 
seva edat “és un tema que jo em reservo”. Les joves catòliques consideren que el 
Catolicisme és la religió “hegemònica” i, per això, “tots coneixen a Jesús o a Déu”. 
Per a una d’elles, això dóna lloc a crítiques i prejudicis: “cada persona té una imatge 
totalment diferent (del Catolicisme) i de seguida salten els prejudicis i els tòpics 
de l’Església catòlica”. Assegura, en aquest sentit, que quan diu que és catòlica o 
simplement surt el tema amb amics sol escoltar “crítiques”. “Proclamar-te 
cristiana pot resultar negatiu perquè et situen en un bloc concret del qual és molt 
difícil sortir”, apunta. Ella considera que, com a cristiana, la gent l'encasella en un 
bloc negatiu i no demostra interès en dialogar. “Sí que és veritat que hi ha gent 
que té interès, però, des del meu punt de vista, crec que, sobretot, per les 
religions i vessants noves”, indica. En el mateix sentit, la jove catòlica diu que “a 
Catalunya la religió cristiana és molt hegemònica i, evidentment, trobaràs 
persones que no l'acceptin, no l'entenguin, tinguin molts dubtes o, fins i tot, et 
titllin de certes coses”. No obstant això, considera que hi ha altres religions més 
estigmatitzades, com el Judaisme i l'Islam. Per a elles, “la integració és molt més 
difícil, hi ha moltíssims prejudicis i moltíssim racisme”, sentència la jove catòlica. 
“Crec que si es coneguessin una mica més en profunditat aquestes religions, 
potser aquests prejudicis desapareixerien”, interpreta el jove de la fe Bahá’í. 

La segona pregunta del Focus Group, “parleu de les vostres pràctiques religioses 
amb persones que no practiquen la vostra religió? Hi trobeu rebuig o interès?”, va 
derivar en una resposta comuna: la reacció depèn de amb qui comparteixen la seva 
religió. “Tenia una parella, per exemple, que tenia molt rebuig, no només cap a la 
meva religió, sinó cap a la religió en general. Eren molts debats que, al final, 
acabaven en discussions”, explica la jove, qui assegura haver tingut una altra 
parella que es va passar tota una tarda preguntant-li sobre les seves conviccions 
perquè “estava molt interessat”. La jove catòlica rep un cert rebuig en aquesta 
situació: “poques vegades tinc ocasió de parlar de les pràctiques religioses si no 



és en una discussió”. Perquè, gran part dels seus amics del Batxillerat i de la 
Universitat “pensa el que pensa i no dóna peu a una conversa”. També s'ha trobat 
amb persones que “se’n riuen” d'ella perquè explica que va a missa. Però sí que se 
sent còmoda quan comparteix la seva religió amb la seva família i la seva parella 
ja que ells també són creients. També quan la comparteix amb alguns amics, la 
qual cosa considera “un regal”. La creient de Brahma Kumaris també ho té clar: 
comparteix la seva religió amb els qui percep que pot fer-ho. “No m'agrada haver 
de justificar-me (…) És una cosa que em fa sentir bé, i no he de donar-li explicacions 
a ningú”, manifesta. El jove bahá’í hi està d’acord ja que comparteix les seves 
pràctiques religioses “amb la gent de molta confiança i, sobretot, si veig que estan 
interessats en saber més”. 

La tercera pregunta del Focus Group, “què en penseu sobre l’educació religiosa a 
les escoles?”, va conduir els joves a defensar la necessitat d'introduir a les aules 
una assignatura que abordi el tema “espiritual”, “moral” o “emocional”. La 
representant hinduista, que va anar a un col·legi divers en cultures i religions, 
considera que “està molt bé” parlar de totes les comunitats existents a l'escola. 
La jove catòlica, que ha assistit a un col·legi catòlic, considera que “és molt 
important comptar amb una assignatura de temàtica espiritual” perquè “molts 
dels problemes de l'adolescència i d’adults” es deuen a una “falta de profunditat” 
en aquest tema. Una cosa similar sosté la membre de Brahma Kumaris, que no ha 
rebut educació religiosa a l'escola. Per a ella, s'ha d'inculcar educació emocional 
per a, “almenys, preparar la gent perquè quan vagi madurant tingui capacitat de 
qüestionar-se coses i de voler anar a un lloc o un altre”. Indica que “estaria súper 
bé” que a l'escola “expliquin la diversitat religiosa que hi ha” perquè, d'aquesta 
manera, “no tindríem tants tabús”. “Si tot ho ensenyen de manera natural, crec 
que no hi hauria tant de prejudici”, sentencia. Per al jove bahá’í, s'hauria d'oferir 
educació “moral o espiritual”, de manera que “hi hagi una cosa més àmplia, que 
parli de temes més profunds”. 

La quarta pregunta del Focus Group va ser la següent: “Us heu trobat obstacles per 
exercir la vostra llibertat religiosa en l’àmbit educatiu o laboral?”. Tots els 
participants van assegurar que, fins ara, no s'havien trobat amb grans obstacles 
per a exercir la seva llibertat religiosa i de consciència en els àmbits educatiu i 
laboral. La jove hinduista creu que es deu al fet que “ningú mai” li va preguntar a 
quina religió pertany, per la qual cosa “no sorgeix el tema i, per tant, no sorgeixen 



 

els prejudicis”. La participant catòlica ho vincula al fet que “estèticament” no té 
“cap cosa especial” ni ha de “fer cap pràctica durant el dia”. L’altra membre 
catòlica també creu que això passa perquè no sol vestir elements que la 
identifiquin com a catòlica. Es tracta d'alguna cosa que fa deliberadament: 
“gairebé sempre, m'estalvio de mostrar senyals o similars perquè sóc una persona 
amb bastant por al judici”. Explica, no obstant això, que una vegada un professor 
es va assabentar que era cristiana i la “va ridiculitzar davant de tota la classe”. “Em 
va fer servir d'excusa i tota la classe va riure”, detalla. El jove bahá’í, per part seva, 
no recorda haver sentit mai vulnerada la seva llibertat religiosa, i creu que es deu 
al fet que viu en un territori on la llibertat religiosa i de pensament “es preserva i 
es protegeix”. La jove catòlica tampoc ha experimentat cap obstacle a la llibertat 
religiosa. “Tinc molta sort perquè no ho he viscut [...], però el que sí que em trobo 
contínuament és una posada en dubte de la meva fe”; explica la jove que en 
aquests casos se sent “violentada”. 

És comú entre els joves l'ús de YouTube per a les pràctiques religioses. És la 
primera aplicació que esmenta la membre Brahma Kumaris quan se li pregunta 
quines eines digitals utilitza per a aquestes pràctiques. També és la que esmenta 
la jove catòlica, que la fa servir per posar-se música i cançons de Taizé. La jove 
hinduista, per part seva, la utilitza per a accedir a un canal que explica l'hinduisme 
a persones que el volen aprendre. “El canal de YouTube explica coses de forma 
molt simple i està bé perquè s'entén fàcilment”, apunta. WhatsApp també és 
utilitzat pels joves participants. “Estic ficada en un grup on cada dia hi ha algú que 
s'encarrega d'enviar-te la lectura de l'Evangeli i, alhora, una reflexió sobre 
l'Evangeli. A mi això m'ajuda molt perquè, potser, jo sola no tinc la voluntat per a 
agafar l'Evangeli i llegir-lo cada matí”, explica la jove catòlica. El membre de la Fe 
Bahá'í també és part de grups de WhatsApp que l'ajuden a estar en contacte amb 
altres creients, a més d'assabentar-se de notícies, esdeveniments o actes. Una de 
les joves catòliques també esmenta Spotify, que utilitza per a resar perquè allà hi 
troba alguns podcasts i llistes de reproducció del Rosari. La noia hinduista, per 
part seva, esmenta Facebook, on hi ha directes per a les celebracions dels 
diumenges. Aquests espais, destaquen els joves, s'han potenciat arran de la 
pandèmia de la COVID-19. “Durant la quarantena hi havia moltes reunions en línia 
i conferències que es retransmetien per streaming”, sosté el jove bahá’í. “Tot s'ha 
digitalitzat i jo utilitzo aquestes aplicacions bastant”, apunta la jove catòlica. 
Segons les dues participants catòliques, les plataformes digitals com aquestes 
tenen una part positiva i una altra negativa. La positiva està lligada als fets que 
“pot accedir-hi més gent” i que permeten “divulgació”, “compartir” i crear 



“grups”. La negativa, per contra, està relacionada amb què “si no es coneix molt 
bé” el tema religiós, “pot haver-hi més prejudicis”. En aquest sentit, subratlla que 
“hi ha molta gent amb opinions molt equivocades” de la religió i que, en 
compartir-les a l'entorn digital, “moltes persones poden quedar-se amb aquestes 
opinions”. 

Segons els participants d'aquest Focus Group, els principals obstacles per al ple 
exercici de la llibertat religiosa i de consciència són els prejudicis, la intolerància i 
el desconeixement. “El major obstacle són els prejudicis que pot haver al nostre 
voltant (…). Jo no em puc expressar o fer el que vulgui en tot moment per haver 
de donar explicacions al meu voltant, pels prejudicis, per les preguntes, etc.”, 
sosté una de les joves catòliques. La noia hinduista coincideix que els prejudicis 
són un gran problema. “A vegades, algú mirant-te de manera estranya, per motius 
que desconeixes, fa que et tanquis en tu mateix i que et sigui més difícil comentar 
alguna cosa”, apunta. L’assistent catòlica parla de desconeixement cap al tema 
religiós. Per a ella, hi ha persones que, a causa d’aquest desconeixement, “tanquen 
les portes” i “no volen canviar d'opinió”. En aquest sentit, assegura que “hi ha 
persones que només volen provocar o només volen discutir”. 

L'última pregunta del Focus Group, “què consideren que hauria de canviar per a 
reduir el desconeixement i els prejudicis?”, ha derivat en dues respostes clares: 
l'educació i la valentia. “Caldria canviar l'educació”, apunta la jove hinduista sense 
dubtar. I argumenta que “hi ha gent que té la sort d'haver anat a una escola en la 
qual els ensenyen diferents religions, cultures, històries, etc., i això ajuda molt a la 
tolerància, a l'interès, i a voler aprendre”. Considera, en aquest sentit, que la 
tolerància ve “de gent que no sap res i que sent rumors o, simplement, que no sap 
i ve amb prejudicis”. El jove bahá’í i una de les noies catòliques també consideren 
que l'educació és la base de tot. “Tot ha de començar als col·legis, en l'educació, 
que ens ensenyin a mirar-nos una mica cap a dins”, apunta la jove. En el mateix 
sentit, considera que l'educació és “súper important”, però que també cal “tenir 
molt en compte el respecte”. Adverteix que s'està creant una nova cultura que 
rebutja tot allò que té a veure amb la dimensió espiritual i religiosa i que “apaga” 
la part emocional i sentimental de les persones. En aquest sentit, li sembla 
rellevant “ser més valents per a parlar (de la religió) més obertament, sense por”. 
La jove hinduista hi coincideix a l'instant. “Hem de començar a ser més valents amb 



 

totes aquestes coses (…) Cal tenir coratge per a poder obrir-se i parlar, i que la 
gent et vegi”, conclou la jove. 

 

Les confessions religioses expliquen que apareixen als mitjans de comunicació 
quan es tracta d’un tema negatiu o està relacionat amb algun escàndol. Per aquest 
motiu, s’ha desenvolupat un Focus Group amb periodistes especialitzats en religió, 
per analitzar la cobertura que els mitjans de comunicació fan dels afers religiosos. 

En primer lloc, com explica la Glòria Barrete, periodista de Catalunya Religió, “el fet 
religiós no està gaire reflectit ni a la programació ni tan sols a l’imaginari col·lectiu 
d’un periodista”. Aquest fet no es deu només a la falta de convocatòria de rodes 
de premsa ni d’accions de la mateixa Església o les diverses confessions religioses, 
sinó també perquè és una secció que no es té en compte.  

“Els mitjans generalistes inclouen les seccions d’esports, cultura, economia, 
política, però no hi ha la secció de religió”, explica Barrete. “Davant d’aquesta 
dificultat, s’hauria de donar més valor d’actualitat a allò que es fa amb una rutina 
que com a comunitat religiosa passa per desapercebut”. 

“Els mitjans de comunicació passen per una crisi terrorífica”, explica Toni Piqué, 
periodista d’El Nacional. Abans hi havia gent que es dedicava a cobrir el fet 
religiós, però això actualment no passa. Els mitjans generalistes hi estan menys 
interessats, cosa que facilita l’existència dels mitjans especialistes. No obstant, 
només “interessa cobrir el fet religiós quan està lligat a alguns escàndols o 
situacions curioses”.  

Jordi Llisterri, periodista de Catalunya Religió, planteja el dubte de si “hi ha un 
determinat prejudici ideològic o de concepció del món religiós que fa que aquest, 
especialment, al nostre país i al món catòlic, es plantegi d’una determinada 
manera, més negativa de com hauria de ser”. Toni Piqué està d’acord amb Llisterri 
en el fet que a Catalunya la confessió religiosa majoritària, el Catolicisme, també 
ha estat la dominant. S’ha generat una tradició i una cultura a l’hora d’informar 
sobre les esglésies, el fet religiós i les religions, que és molt “anti”.  

D’altra banda, Gerard Carrión, periodista de l’Agència Flama, explica que “s’ha 
millorat bastant respecte a anys enrere”.  

“El fet religiós no és només l'aproximació a l'espiritualitat o l’aproximació a Déu, 
sinó tot allò que està vinculat a la religió”, explica Toni Hervàs, periodista de Ràdio 
Estel. S’ha creat un estereotip perquè els mitjans de comunicació no tenen ni 



l'especialització ni les ganes de tractar-lo. Menciona, per exemple, com Ràdio Estel 
és un mitjà de comunicació híbrid on es transmeten valors del fet religiós via la 
ràdio generalista. Una altra de les dificultats que menciona Carme Munté, 
periodista de Catalunya Cristiana, és “la falta de periodistes especialitzats a l’àmbit 
de religió que tenen els mitjans generalistes”. 

Gerard Carrión explica que per poder parlar sobre el fet religiós amb normalitat 
s’han d’explicar notícies tan interessants com negatives i no només 
d’espiritualitat, sinó que també de caire social. Menciona, per exemple, Flama, on 
les notícies més consultades són nomenaments de càrrecs de l’Església (preveres, 
rectors, bisbes…). “Aquest tipus de notícies interessen, fins i tot a gent que no és 
d'àmbit d’Església”.  

“La responsabilitat dels mitjans és fugir d’una certa qüestió d’utilitat, tot i que 
també hem de ser útils a l’hora d'explicar aquests conceptes sobre els que les 
generacions presents són completament analfabetes, i de fugir i superar els 
prejudicis”, explica Laura Mor, directora de Catalunya Religió.  

Algunes solucions destacades pels periodistes són: 

Com explica Piqué, “la millor solució a aquestes dificultats per comunicar sobre 
afers religiosos en mitjans de comunicació no especialitzats és la informació, la 
comunicació i explicar millor les coses”.  

“Hem de procurar publicar coses positives que fa l’Església perquè fa una gran 
tasca a nivell social”, explica Gerard Carrión, periodista de Flama. Afegeix que “és 
una feina que han de fer tots els periodistes que es dediquen a cobrir notícies de 
l’Església”.  

Paco Niebla, periodista de l’agència EFE, diu que s’ha de tenir en compte que “el 
tarannà personal d’un periodista influeix molt a l’hora de cobrir coses, d’explicar-
les, de com explicar-les, etc.. La culpa és compartida entre els mitjans de 
comunicació i l’Església.” Als mitjans de comunicació generalistes, com és el cas 
d’Agència EFE, els costa molt parlar de religió, però el problema va lligat amb el 
fet que aquests estan sotmesos a “la dictadura de la política i de l’economia”. Un 
exemple que menciona Niebla és que per un mitjà generalista és més important un 
fet polític que les morts per l’epidèmia de la COVID-19.  

La dificultat apareix quan es dóna més importància als temes polítics i econòmics 
que a temes socials i espirituals, menciona Niebla. “No només costa molt parlar de 
religió catòlica als mitjans generalistes, també costa molt parlar de filosofia, 
d’espiritualitat o de ciència” i l’altre problema és que no hi ha especialistes en 



 

religió. Per altra banda, la secularització també apareix com una dificultat ja que 
la majoria de periodistes desconeixen el món de l’Església i això fa que “costi molt 
més convèncer a un redactor en cap perquè et publiqui una notícia de religió”.  

Jordi Pacheco, periodista de Religión Digital, explica que “l’interès és nul, gairebé 
inexistent”. Això és a causa dels prejudicis que hi ha en relació amb el concepte de 
la religió.  

Glòria Barrete valora positivament l’interès de la ciutadania, ja que el fet religiós 
forma part de la vida quotidiana de molta gent. El fet religiós interessa, ja que en 
els darrers anys han sortit molts mitjans especialitzats. Barrete explica que “hi ha 
una infinitat de temes que estan lligats al fet religiós i en el moment en què tens 
interès per l’àmbit humà, la religió hi és”. Tot i això, “la gent també s’hi interessa 
quan hi ha hagut algun cas escabrós o quan hi ha alguna sospita de malversació de 
fons a l’Església”.  

“Hi ha interès pel fons”, diu Ramon Bassas, de Catalunya Religió. “Quan surt algun 
element parareligiós, és a dir, una cosa que té a veure amb el sentit de la vida, 
ràpidament s’activa un cert interès col·lectiu”. El problema són les respostes, ja 
que la demanda de sentit no encaixa amb les respostes. El problema principal és la 
dificultat de trobar respostes espirituals als reptes i les demandes de la ciutadania.  

Carrión explica que, a causa de la pandèmia, hi ha hagut un augment en el nombre 
dels creients perquè "la gent s'agafa a la fe quan té dificultats". 

Per tal de promoure aquest interès envers el fet religiós, “s’ha de posar en relació 
amb l’actualitat”, explica Pacheco. A més, Mor afegeix, “a nivell periodístic s’ha 
de donar veu i recorregut a tot això, a aquest horitzó de possibilitats, en aquest 
sentit de fons i d’opcions de vida”. Una altra alternativa és fer “una traducció molt 
clara de conceptes que són importants per les comunitats religioses”, diu Barrete. 
A més, afegeix “trencar el prejudici que, en certs programes generalistes, no es 
poden parlar de certes coses profundes”. Bassas menciona que, per una banda, 
s’ha de treballar el llenguatge. Segons ell, “l’estructura religiosa està donant 
respostes lingüísticament incomprensibles”. D’altra banda, “la vida del creient és 
una vida de prohibicions” i una cosa que la societat troba habitual, per a algunes 
és impossible.  

“No ha adaptat el seu llenguatge a l’actualitat”, afegeix Niebla perquè “no es 
tracten els temes realment candents, que preocupen a la societat, o ho fan d’una 
manera poc actual”. El problema que té l’Església, doncs, és de comunicació. Tot i 
tenir mitjans de comunicació dispersos, s’ha d’agrupar tot en un missatge únic. Un 
exemple de bona pràctica és Sor Lucía Caram, que utilitza un llenguatge actual i 
parla de temes actuals. Munté explica que “a través de testimonis com el de Sor 



Lucía o altres, podem aportar un missatge que sí que lliga amb la nostra societat”. 
Carrión menciona també “utilitzar un llenguatge senzill i planer i com va dir el Papa 
Francesc, les homilies han de durar, com a màxim, deu minuts i l’Església ha 
d’adaptar el seu llenguatge”. 

Laura Mor està d’acord amb la qüestió de cuidar més el llenguatge. No sempre hi 
ha un model de periodisme de pau i els periodistes tenen un paper important en 
els prejudicis dins de l’àmbit religiós. Allò que tenen en comú totes les religions és 
l’eix de pau i s’hi han de trobar interlocutors. “És imprescindible anar a buscar el 
focus de tota aquesta gent que està en recerca de sentit. Hi ha molta 
desorientació, i les religions, en el fons, allò que estan fent és oferir un camí de 
vida”.  

Com ja s’ha mencionat prèviament, el fet religiós va lligat a una sèrie 
d’estereotips. No obstant això, els periodistes expliquen que es pot contribuir a 
desmuntar aquests estereotips sobre les confessions religioses.  

Barrete afirma que aquests estereotips són intrínsecs i, per tant, és difícil tractar-
los. A més, hi ha d’haver un doble interès, un interès mutu que apropi les persones 
a conèixer els membres de les comunitats religioses. A banda de l’exemple de Sor 
Lucía Caram, menciona a la Gna. Vicky Molins. S’ha de “posar en valor que aquesta 
gent (membres de les comunitats religioses) són humans, per sobre de tot, per 
sobre del seu càrrec”. Per altra banda, també “és necessari fer una mica 
d’autocrítica i demanar ajuda”, és a dir, tenir una certa formació sobre com 
funcionen els mitjans de comunicació perquè “tenen un paper importantíssim en 
el trencament de prejudicis, però no es pot trencar un prejudici sense conèixer”.  

Pacheco també explica que, a part de les persones mediàtiques, com Sor Lucía 
Caram, aquelles que “donen prestigi al fet religiós”, incloent qualsevol autor que 
ha publicat a Fragmenta Editorial, poden ajudar a fer arribar el fet religiós a la 
societat. Promoure aquests perfils de persones “és una bona forma d’arribar al 
públic i una manera de trencar aquest prejudici inicial i d’obrir la porta cap a un 
interès que pot anar més enllà de la qüestió que es tracti inicialment”.  

Els periodistes expliquen com amb les comunitats religioses més petites hi ha més 
dificultat de comunicació que amb les comunitats majoritàries. Però “a partir de 
trobades que hem anat fent hem pogut anotar els contactes directes amb les 



 

altres comunitats”, explica Munté. La normalització de les relacions amb les 
comunitats que són minoritàries hauria de ser un element fonamental.  

Gerard Carrión explica que algunes confessions religioses no els interessa sortir 
als mitjans i “és una llàstima realment perquè també fan una gran tasca”. Bassas 
afegeix que les religions, especialment, minoritàries, no volen visibilitat.  

També afirma que les trobades amb les comunitats ajuden a establir contacte amb 
els mitjans de comunicació. D’altra banda, “falten periodistes especialitzats en 
fets religiosos”. 

Una altra de les dificultats és la falta de temps, explica Laura Mor. “Els periodistes 
que hagin de tractar aquests temes necessiten dedicar-hi temps”. A més, no 
només hi ha prejudicis per part dels mitjans, també de les comunitats respecte als 
periodistes. El concepte de periodisme slow, “un tipus de periodisme que demana 
una temporalitat i una dedicació potser una mica extraordinària”, podria ajudar. 

Niebla opina com Mor: “falten interlocutors a les comunitats religioses, sobretot, 
a les minoritàries”. Per aquest motiu, suggereix que les comunitats religioses 
tinguin un gabinet de comunicació, que facilitaria les vies de comunicació 
directes. A més, també menciona la dificultat de la falta de temps, cosa que 
vincula amb la precarietat de la professió. Per altra banda, Pacheco no s’ha trobat 
amb cap dificultat significativa, però està d’acord amb que ajudaria el fet de tenir 
gabinets de comunicació.  

Llisterri proposa solucionar totes les limitacions d’estructura, de recursos i de 
disponibilitat i, a partir d’aquí, intentar formar part de la solució.  

La comunicació i l’activisme entre els directors dels mitjans i els periodistes hauria 
de ser més fluïda i més normalitzada, explica Munté. 

  



 

 

 

 

 

 continuació, es detalla un anàlisi de la programació religiosa als mitjans de 
comunicació públics de Catalunya i els continguts dels mitjans relacionats 
amb el fet religiós.  

 

 
Respecte a la programació d’afers religiosos als mitjans públics catalans, hi ha dos 
programes de televisió retransmesos per TV3 i dos programes de ràdio per 
Catalunya Ràdio. 

Primerament, un dels més veterans que té TV3, amb més de 35 anys en antena de 
manera continuada, és “Signes dels temps”. El programa religiós dirigit per la 
periodista Montserrat Esteve tracta diversos temes de la vida religiosa en una 
societat cada vegada més secularitzada. Porten convidats que treballen per 
“defensar els drets humans, la cultura de la pau i la no violència, l’espiritualitat i la 
justícia social” i tracten l’actualitat de l’Església. “Signes del temps” s’emet per 
televisió cada diumenge a les 10.30h. A causa de la pandèmia de la COVID-19, es 
van cancel·lar alguns programes entre el mes de març i el mes d’octubre del 2020.  

Cal destacar també un altre programa que s’emet a TV3 mensualment i que està 
relacionat amb el fet religiós. “Néixer de Nou” és l’espai que a través d’entrevistes 
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pretén explicar la vida dels protestants amb la voluntat de trencar el silenci que 
durant anys han patit. La pandèmia va interrompre la seva retransmissió fins al 
setembre del 2020.  

D’altra banda, Catalunya Ràdio retransmet setmanalment “Paraules de vida”, un 
programa que parla sobre les notícies més importants que genera l’Església a 
Catalunya i a tot el món. Editat i presentat per Emili Pacheco amb col·laboració 
del capellà i periodista Francesc Romeu, a part d’analitzar fets socials, també 
expliquen els actes més importants del calendari litúrgic. No es va retransmetre 
cap programa durant la pandèmia fins a finals de setembre del 2020.  

Catalunya Ràdio també retransmet la missa conventual des del Monestir de 
Montserrat cada diumenge. La pandèmia no va causar cap alteració en l’emissió 
del programa.  

 

 
Respecte a com els mitjans de comunicació tracten controvèrsies o vulneracions 
en matèria de llibertat religiosa, s’han recopilat un total de 80 casos. 

Primerament, cal destacar la diferència entre els mitjans de comunicació nacionals 
i els locals que cobreixen temes relacionats amb la llibertat religiosa de diferent 
manera. Hi ha un total de 46 casos que cobreixen els mitjans nacionals, 23 casos 
que cobreixen els mitjans locals i 11 casos que cobreixen altres mitjans, com 
Twitter.  

Per una banda, els mitjans nacionals, com El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, 
El Nacional i el Punt Avui, cobreixen, principalment, discursos d’odi, seguit d’actes 
d’ofensa als sentiments religiosos i accions que interrompen o dificulten la 
celebració d’actes religiosos. En menor mesura, cobreixen actes o situacions de 
discriminació per motius religiosos o pertinença religiosa. Principalment, 
cobreixen casos greus com, per exemple, la crema de símbols i icones religioses, 
les restriccions a causa del toc de queda durant la pandèmia de la COVID-19 o 
pintades a esglésies i temples. És important tenir en compte que aquests mitjans 
nacionals cobreixen més casos d’àmbit nacional que casos locals. A més, també 
posen el focus en controvèrsies dins de l’àmbit polític, per exemple, casos 
d’islamofòbia per part de partits polítics.  

D’altra banda, el tipus de fet que més cobreixen els mitjans locals (Diari Més, 
Terrassa Digital, Diari de Girona i La Mañana, entre d’altres) són els atacs o danys a 



centres de culte, edificis de comunitats religioses o imatges religioses i actes 
d’ofensa als sentiments religiosos i accions que interrompen o dificulten la 
celebració d’actes religiosos.  

Els mitjans generalistes cobreixen, en canvi, casos d’àmbit nacional i controvèrsies 
greus. Per la seva banda, en referència als mitjans especialitzats, no cobreixen 
controvèrsies i casos tan mediàtics, però cobreixen el fet religiós des d’iniciatives 
interreligioses i altres bones pràctiques desenvolupades per part de les 
confessions religioses. Un exemple és Catalunya Religió cobrint celebracions 
religioses de diferents confessions.  

Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, “correspon als poders públics 
promoure les condicions per a garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans 
de comunicació una informació veraç i uns continguts que respectin la dignitat de 
les persones i el pluralisme polític, social, cultural i religiós” (article 52.1). La 
investigació de la Càtedra ha registrat 6 casos de mitjans de comunicació que 
cometen vulneracions al dret a la llibertat religiosa. Concretament, són actes o 
situacions de discriminació per motius religiosos o pertinença religiosa, seguit de 
discursos d’odi i agressions a la integritat moral de les persones. Principalment, 
són casos d’islamofòbia, com, per exemple, el cas d’un locutor marroquí de ràdio 
Hayatti que promou el discurs d’odi a través de l’emissora. O també comentaris 
antisemites repetitius per part d’una locutora del programa radiofònic La Lengua 
Moderna. 

  



 

  



 

 

 

 

 

algrat que el present Informe es trobi enfocat en les incidències 
vinculades a l'exercici de la llibertat religiosa i de consciència a 
Catalunya, resulta important destacar que també existeixen bones 

pràctiques relacionades amb aquest dret fonamental. A continuació se’n detallen 
algunes. 

La Direcció General d’Afers Religiosos (DGAR), que depèn del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és un organisme únic a 
l’estat espanyol. En conseqüència, per definició, les activitats promogudes per la 
DGAR són considerades bones pràctiques en favor de la garantia del dret 
fonamental que ens ocupa. Alguns exemples que s’han fet mediàtics durant els 
últims anys són: 1) L'enviament d'una carta als ajuntaments per instar-los a buscar 
espais en els seus cementiris per a poder enterrar els difunts de religió musulmana, 
les sepultures de les quals han de quedar sota terra139. 2) L'organització de 
xerrades a futurs mestres d'escoles perquè sàpiguen com actuar davant alumnes 
amb determinades creences, hàbits i festes, a més de com explicar les religions 

139 R., X. (7 abril 2020). La Generalitat pide habilitar zonas para entierros islámicos. Segre.com: 
https://bit.ly/3kKmi8U 
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perquè els alumnes respectin el dret fonamental140. 3) El desenvolupament del 
cicle “Religions, espiritualitats i feminismes” per a visibilitzar i dignificar el paper 
de les dones i de la feminitat en les diferents tradicions religioses141. 4) El 
desenvolupament de la jornada “Llibertat religiosa a Barcelona: Estat de la 
qüestió” amb l’objectiu de fer un balanç de l'estat del dret a la llibertat religiosa a 
la ciutat, partint dels acords del 1992 i de la resta del marc legal, i recollir les 
aportacions de les comunitats i les entitats religioses i espirituals de la ciutat que 
hi participaran142. 5) La publicació d'un calendari amb les festivitats religioses de 
les confessions amb major implantació a Catalunya per a informar i orientar a la 
comunitat143. 

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, configurat com un òrgan 
col·legiat també es pot considerar una bona pràctica. Va ser creat al 2011 per a 
assessorar el Govern, fer recomanacions i indicar pautes d’actuació (no 
vinculants) per a una bona gestió de la diversitat religiosa al territori català. En 
concret, les seves funcions són: “1) Assessorar o informar la persona titular del 
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'afers 
religiosos de la Generalitat sobre les qüestions que li siguin plantejades. 2) 
Proposar les actuacions o els plantejaments que consideri adequats en el marc de 
les relacions amb les diferents esglésies, confessions i comunitats religioses que 
acompleixen la seva activitat a Catalunya. 3) Assessorar i donar suport, a petició 
de la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya competent 
en matèria d'afers religiosos, en les relacions de col·laboració o de cooperació que 
impliquin la participació del Govern o del Parlament de Catalunya en institucions 
de l'Estat o en organitzacions internacionals”144. Un exemple de l'activitat 
realitzada per aquest Consell Assessor és l'elaboració d'una col·lecció de 
documents sobre matèries que afecten l'àmbit religiós i la seva expressió en la 
vida pública145. Al març del 2021, l’organisme va publicar el cinquè document 
titulat “Diversitat religiosa i mitjans de comunicació, una expressió de la voluntat 

140 Televisió de Catalunya. (8 setembre 2020). La religió a les aules, un repte per als futurs professors: 
https://bit.ly/3LHOCVb 
141 Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. (2021). Segona activitat virtual del cicle 
Religions, espiritualitats i feminismes: https://bit.ly/3qba3EP 
142 Jornada sobre l’estat del dret a la llibertat religiosa a Barcelona. (25 gener 2020). Catalunya 
Religió: https://bit.ly/3kHGvfg 
143 CR. Les festivitats religioses del 2020. (2 gener 2020). Catalunya Religió:  https://bit.ly/3FyD1pn 
144 Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. (2021). Generalitat de Catalunya, Departament de 
Justícia: https://bit.ly/39zLaxD  
145 DGAR. (17 juny 2021). Els documents del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, també en 
occità. Catalunya Religió: https://bit.ly/39zLdJP 



de diàleg”, que tracta el paper dels mitjans en la configuració de la convivència 
interreligiosa i interconviccional146. 

Poden esmentar-se altres bones pràctiques promogudes per les 
administracions públiques. En el període d'estudi d'aquest Informe —que 
inclou per la crisi sanitària de la Covid-19—, van ser diverses les iniciatives dels 
ajuntaments en relació amb la gestió de cementiris. Exemple d'això és que 
l'Ajuntament de Vic va habilitar un espai del cementiri de la ciutat per a enterrar 
els difunts de fe islàmica en resposta a la demanda d’aquesta comunitat religiosa 
a causa de l'enduriment de les condicions de la repatriació de cossos per la crisi 
sanitària. Mesures similars també van ser plantejades pels Ajuntaments d'Olot147, 
Balaguer148, Lleida, Tàrrega149 i Girona150, entre altres. També van ser variades les 
bones pràctiques en l'àmbit de l'obertura i la protecció de centres de culte. 
Respecte a l’obertura de centres de culte, per exemple, a l'abril del 2021 
l'Ajuntament de Lleida va anunciar que estava treballant per a modificar 
l'ordenança municipal que regula els centres de culte ja que impossibilitava obrir-
ne dins del teixit urbà de la ciutat151. Per part seva, al juliol del 2020, la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Tarragona va realitzar un informe favorable per a la 
instal·lació d'un centre de culte islàmic en un local de Sant Pere i Sant Pau152. 
Respecte a la protecció de centres de culte, es pot esmentar que al juliol del 2021 
l'Ajuntament de Barcelona va instal·lar una quinzena de pilons a la porta de la 
sinagoga del barri de Les Corts per a incrementar la seguretat del recinte153. Com 
van dir els Mossos d’Esquadra, la iniciativa es va prendre pel risc d’atemptat. Per 
últim, també van destacar les iniciatives de les administracions públiques per 

146 Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa. (2021). Diversitat religiosa y mitjans de comunicació: 
una expressió de la voluntat de diàleg. Generalitat de Catalunya: 
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/08_consell_assessor/CADR-5-cat-
diversitat-rel-mitjans-comunicacio.pdf 
147 Valeri, X. (10 setembre 2020). Olot adequarà el cementiri per poder sepultar veïns musulmans. 
Diari de Girona: https://bit.ly/3w6a5R8 
148 Segre. (20 abril 2020). Balaguer habilita una zona al cementiri per a enterraments islàmics. 
Segre.com: https://bit.ly/3Fk032Y 
149 Lleida y Tàrrega ofrecen parcelas en sus cementerios para entierros musulmanes. (11 abril 2020). 
Segre.com: https://bit.ly/3OTsb1n 
150 Artigas, L. (13 juny 2020). Girona crearà un espai islàmic de 10 tombes al cementiri nou. El Punt 
Avui: https://bit.ly/3w9o7kS 
151 ACN. (8 abril 2021). El Ayuntamiento de Lleida modificará la ordenanza para permitir pequeños 
oratorios en la Ciudad. Segre.com: https://bit.ly/37i0VIK 
152 Cañellas, G. (14 juliol 2020). La Generalitat da luz verde al centro de culto islámico de 
Tarragona. Diari Més Digital: https://bit.ly/3seyt1A 
153 Siles, L. (9 juny 2021). L’Ajuntament de Barcelona instal·la una quinzena de pilones a la porta de 
la sinagoga de les Corts. Betevé: https://bit.ly/3kJVxS4 



 

promoure el diàleg i el coneixement de les religions. Exemple d'això és la posada 
en marxa al setembre del 2021 d'una Taula de Diàleg Interreligiós per part de 
l'Ajuntament i tres comunitats religioses de Palamós, que té l'objectiu de crear un 
“nexe d'unió” entre les diferents comunitats religioses del municipi perquè puguin 
comptar amb un espai de trobada comú on intercanviar dubtes, problemes i 
coneixements d'interès154. Una altra bona pràctica que es pot esmentar és 
l'adopció per part del Parlament de Catalunya de la definició d'antisemitisme de 
l'Aliança Internacional per al Record de l'Holocaust (IHRA), fet que el va convertir 
en el primer de tota Espanya a fer-ho155. 

Hi ha bones pràctiques en relació amb la llibertat religiosa i de consciència que 
provenen d'associacions o de la societat en general. Respecte a les 
associacions, es pot esmentar el Grup de Treball Estable de Religions (GTER), que 
reuneix dirigents de les cinc tradicions religioses amb més implantació a Catalunya 
per a propiciar el diàleg interreligiós. Els tallers són una activitat freqüent del grup. 
Altres grups de diàleg interreligiós que promouen la tolerància i el coneixement 
de les religions poden trobar-se en diferents municipis de Catalunya. Respecte a 
la societat en general, es pot esmentar la concentració de més d'un centenar de 
persones que el setembre del 2020 va condemnar la islamofòbia i els tres atacs 
que va patir la mesquita de Montcada156. 

En definitiva, en el present apartat deixem constància que, si bé aquest Informe 
se centra en els incidents contra l'exercici a la llibertat religiosa i de consciència a 
Catalunya, existeix en aquest territori una varietat de bones pràctiques que 
busquen millorar la garantia del dret fonamental.  

  

154 Fanals, L. (25 setembre 2021). Palamós crea una Taula de Diàleg Interreligiós. Diari de Girona: 
https://bit.ly/3yl6LEn 
155 Cornago, R. (2020). El Parlament de Cataluña, el primero de España en adoptar la definición de 
antisemitismo del IHRA. RadioSefarad.com: https://bit.ly/38VObrZ 
156 Alquézar, S. (19 setembre 2020). Més d’un centenar de persones rebutgen la islamofòbia i els 
atacs a la mesquita. La veu de Montcada i Reixac: https://bit.ly/3kKWARu 



 

 

 

 

 

l dret a la llibertat religiosa i de consciència, en general, està garantit a 
Catalunya. No obstant això, hi ha situacions que necessiten ser redreçades 
per millorar el compliment total d'aquest dret fonamental. És el cas, per 

exemple, dels reptes de l’àmbit funerari o el creixent discurs d’odi. A més, 
aquestes vulneracions afecten particularment a algunes confessions religioses, 
com és el cas de l’Islam.  

En relació a la legislació i les polítiques públiques, el marc legal és ampli per 
incloure-hi diversos aspectes que es deriven del reconeixement del dret a la 
llibertat religiosa i de consciència com a dret fonamental. Tant experts com 
membres de comunitats religioses, però, coincideixen que algunes 
problemàtiques es troben a l’hora d’aplicar el marc legal. Així com a nivell estatal 
els afers religiosos es gestionen des de la Subdirecció General, diversos religiosos 
i experts destaquen la importància de la figura de la Direcció General d’Afers 
Religiosos a Catalunya. A nivell local, és important destacar que el coneixement 
de les autoritats municipals sobre la diversitat religiosa dels seus municipis és 
imprescindible per tal de donar solució a les necessitats de la ciutadania. Dins 
l’àmbit català destaca l’Ajuntament de Barcelona, que compta amb una Oficina 
d’Afers Religiosos (OAR).  

Quant a la relació entre les confessions religioses i les administracions, es 
troben opinions contrastades entre si la representació a través dels Acords amb 
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l’Estat és suficient o si és discriminatòria cap a les confessions minoritàries. En 
general, els membres de les comunitats veuen un tracte preferencial cap a 
l’Església catòlica.  

Quant a vulneracions del dret a la llibertat religiosa i de consciència, els àmbits 
que més destaquen són el de centres de culte i el funerari. Les 
problemàtiques que més afecten els llocs de culte són la falta d’espai disponible 
per l’obertura de nous centres, la localització d’aquests centres en zones 
perifèriques i les condicions exigides per la llei de centres de culte. Aquests 
obstacles provenen de l’àmbit legal i/o institucional, però la qüestió dels centres 
de culte també comporta un rebuig social. Aquest fenomen és més pronunciat 
contra els centres islàmics, que han rebut atacs tant per part de veïns com per 
part de membres de partits polítics. En relació amb l’àmbit funerari, la 
problemàtica principal és la falta d’adaptació dels cementiris als costums de la 
comunitat musulmana, ja que la majoria no disposen de parcel·les disponibles 
segons els seus ritus. 

L’àmbit educatiu és el que mostra opinions més contrastades sobre s’hi ha 
d’incloure una assignatura que tracti religions o una assignatura religiosa 
confessional. L’important a destacar és que tant la Constitució com l’Estatut 
d’Autonomia remarquen el dret dels pares i mares a escollir la formació religiosa 
que volen per als seus fills, tot i que no concreta ni l’abast d’aquest dret ni si ha 
de ser dins de l’àmbit escolar o si es pot donar ajudes per oferir-la des dels propis 
centres de culte. 

L’Informe ha detectat un problema greu de discurs d’odi contra les comunitats 
musulmana i jueva. En el cas de l’Islam, prové tant de la vessant social com del 
sector polític. En contra de la comunitat jueva, cal destacar que aquest discurs és 
molt elevat en comparació amb el nombre de membres que professen la religió o 
es consideren jueves.  

La pandèmia de la COVID-19 va afectar negativament el dret a la llibertat 
religiosa i de consciència. Les limitacions de desplaçament i d’aforament als 
centres de culte van perjudicar especialment les confessions minoritàries que 
disposen de pocs centres de culte. A més, la pandèmia va evidenciar la 
problemàtica exposada anteriorment sobre la comunitat musulmana i l’àmbit 
funerari.  

En relació als 80 casos de vulneracions al dret a la llibertat religiosa i 
de consciència a Catalunya (2020-2021), el 58% han estat contra musulmans, 
20% contra catòlics i 16% contra la comunitat jueva. Els casos de discurs d’odi han 
estat els més registrats, i representen el 30% del total dels casos, seguit d’actes 



de discriminatoris i de rebuig per pertinença religiosa amb un 26%, i d’atacs o 
danys materials als centres de culte amb un 19% del total. Quant als actors de les 
vulneracions, en un 28% dels casos l’autoria és desconeguda. Agents socials (com 
moviments socials, organitzacions, o empreses, entre d’altres) són responsables 
del 23% dels casos, mentre que un 18% s’atribueix a partits polítics i un 13% a 
l’Estat.  

Un fenomen que s'ha evidenciat durant el procés de recollida de dades és que hi 
ha una tendència a relegar el fet religiós a l’espai privat. Les accions encaminades 
a eliminar el fet religiós de l’àmbit públic volen assolir la neutralitat, quan la 
realitat és una altra. Vivim en una societat plural i diversa i el fet que es reflecteixi 
a l’àmbit públic és el resultat de la realitat de la ciutadania.  

La diversitat religiosa present a la societat encara no es veu del tot reflectida en 
les polítiques públiques de les administracions. És necessari que totes les 
administracions públiques i funcionaris siguin coneixedors de la diversitat 
religiosa i de com les creences i pràctiques religioses es poden veure afectades en 
el seu àmbit d’actuació, per tal de garantir el dret a la llibertat religiosa i de 
consciència. 

Garantir aquest dret a la llibertat religiosa no comporta únicament el fet de poder 
acudir a un centre de culte, sinó poder viure en consonància amb els propis valors 
religiosos sense patir discriminacions de cap mena. Els resultats d’aquest Informe 
han evidenciat quins són els àmbits on hi ha més mancances, on més cal que 
l’administració enfoqui polítiques públiques a favor de la llibertat religiosa.  

Així doncs, disposar d’un estudi periòdic i imparcial que analitzi d’on sorgeixen les 
necessitats de les comunitats religioses és de vital importància per garantir el dret 
fonamental a la llibertat religiosa i de consciència de la ciutadania de Catalunya.  
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EUNSA. 

• Fundación Pluralismo y Convivencia. (2022). Ministro de culto. 
https://bit.ly/3RyUMJV  

• Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de 
creences a la via pública. https://bit.ly/3L2JHyN  

• Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de 
creences als centres sanitaris de Catalunya. https://bit.ly/3BbVGXk  

• Generalitat de Catalunya. (2015). Guia per al respecte a la diversitat de 
creences als centres penitenciaris de Catalunya. https://bit.ly/3TNmm7V    

• Generalitat de Catalunya (2017). Guia per al respecte a la diversitat de creences 
als centres educatius de Catalunya. https://bit.ly/3KOqvmt  

• Generalitat de Catalunya (2022). Direcció General d’Afers Religiosos. 
https://bit.ly/3FkgLiT 

• Generalitat de Catalunya (2020). Resolució SL T/ /2020, de 18 de juny, per 
la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/25/926/con
https://www.boe.es/eli/es/o/1985/12/20/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/o/1993/11/24/(2)/con
https://bit.ly/3w76It5
https://bit.ly/3w76It5
https://bit.ly/3w76It5
%20
https://bit.ly/3yl6LEn
https://bit.ly/3RyUMJV
https://bit.ly/3L2JHyN
https://bit.ly/3BbVGXk
https://bit.ly/3TNmm7V
https://bit.ly/3KOqvmt
https://bit.ly/3FkgLiT


 

prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2. https://bit.ly/3L0HF0t  

• Gobierno de Aragón (2020). Restricciones en los lugares de culto y ceremonias 
por la covid-19. Aragon.es. https://bit.ly/3TDBc0D  

• Instrucció 1/2005, de regulació del dret a rebre atenció religiosa en el medi 
penitenciari. Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 27 d’abril 
de 2005. 
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_766427
51_1.pdf  

• Instrument de Ratificació d’Espanya a l’Acord entre la Santa Seu i l’Estat 
Espanyol, fet a la Ciutat del Vaticà el 28 de juliol de 1976.  
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afersreligiosos/01_info_general
/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf  

• Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 
sobre afers jurídics, signat el 3 de gener de 1979 a la Ciutat del Vaticà. 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(1)/con  

• Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 
sobre afers econòmics, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979. 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(2)/con 

• Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 
sobre Ensenyament i Afers Culturals, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de 
gener de 1979. https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)/con  

• Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu 
sobre assistència religiosa a les Forces Armades i el Servei Militar de 
clergues i religiosos, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979. 
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(4)/con  

• Islam.cat. (18 maig 2020). El cementiri de Collserola amplia el recinte 
islàmic. Catalunya Religió. https://bit.ly/3ycMLUt 

• Jarrín, A.; Rodríguez, D. y De Lucas, J. (2012). Los centros de internamiento 
de extranjeros en España: Origen, funcionamiento e implicaciones jurídico-
sociales. Documentos CIDOB, Migraciones, núm. 26.  https://bit.ly/3CSek7H  

• Jornada sobre l’estat del dret a la llibertat religiosa a Barcelona. (25 gener 
2020). Catalunya Religió. https://bit.ly/3kHGvfg 

• Klein, W., & Harris, P. (2009). Self-Affirmation Enhances Attentional Bias 
Toward Threatening Components of a Persuasive Message. Psychological 
Science, 20(12), 1463-1467. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9280.2009.02467.x  

• Llamazares Fernández, D. (2006). Laïcitat, sistema d'acords i confessions 
minoritàries a Espanya. Revista Catalana de Dret Públic, 0(33). 
https://bit.ly/3CS3nTG  

https://bit.ly/3L0HF0t
https://www.aragon.es/-/culto-y-ceremonias
https://bit.ly/3TDBc0D
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_76642751_1.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_76642751_1.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afers-religiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afersreligiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf
https://justicia.gencat.cat/web/.content/afersreligiosos/01_info_general/legislacio/acord_santa_seu_estat_espanyol_1976.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/ai/1979/01/03/(4)/con
https://bit.ly/3ycMLUt
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4119312&orden=373320&info=link
https://bit.ly/3CSek7H
https://bit.ly/3kHGvfg
https://bit.ly/3kHGvfg
https://bit.ly/3CS3nTG


• Lepoittevin, C. Loire - Le casse-tête des familles musulmanes confrontées à 
l’organisation d’obsèques, en période de Covid19 (19 novembre 2020). France 3 
Auvergne-Rhône-Alpes. https://bit.ly/3vNrIX5 

• Lleida y Tàrrega ofrecen parcelas en sus cementerios para entierros 
musulmanes. (11 abril 2020). Segre.com. https://bit.ly/3OTsb1n 

• Martín Dégano, I. (2006). Els sistemes de finançament de les confessions 
religioses a Espanya. Revista Catalana de Dret Públic, 0(33). Recuperat de: 
https://bit.ly/3eiMuqV  

• Matute, H., Blanco, F., & Moreno-Fernández, M.M. (2022). Causality bias. In 
R. F. Pohl (ed.), Cognitive Illusions: Intriguing Phenomena in Thinking, Judgment, 
and Memory (pp. 108-123). Routledge. 
https://doi.org/10.4324/9781003154730  

• Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. (2022). Subdirección General de Libertad Religiosa: Funciones. 
 https://bit.ly/3BhmUMo  

• Ministerio de Sanidad. (2020). Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 28 de abril del 2020.  
 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documen
ts/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf  

• Ministerio del Interior. (2014). Convenio de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Conferencia Episcopal Española para garantizar la asistencia religiosa 
católica en los centros de internamiento de extranjeros. Gobierno de España. 
https://bit.ly/3rjF4r9 

• Ministerio del Interior (2014). Convenio de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, para 
garantizar la asistencia religiosa evangélica en los centros de internamiento de 
extranjeros. Gobierno de España. https://bit.ly/37BIRsO 

• Ministerio del Interior (2015). Convenio de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Comisión islámica de España, para garantizar la asistencia religiosa 
islámica en los centros de internamiento de extranjeros. Gobierno de España. 
https://bit.ly/3JuL1ry 

• Ministerio del Interior (2015). El ministro del Interior y representantes de las 
confesiones evangélica, judía y musulmana firman un convenio de cooperación 
para garantizar la asistencia religiosa en los CIEs. https://bit.ly/3Ba1YGX  

• Moreras, J. y Tarrés. S. (2013). Guía para la gestión de la diversidad religiosa en 
cementerios y Servicios funerarios. Observatorio del Pluralismo Religioso en 
España. https://bit.ly/3eqMo0v 

• Nacions Unides (1948). Declaració Universal dels Drets Humans. (Resolució 
217 A (III), de 10 de desembre de 1948). 
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-

https://bit.ly/3vNrIX5
https://bit.ly/3vNrIX5
https://bit.ly/3OTsb1n
https://bit.ly/3eiMuqV
https://doi.org/10.4324/9781003154730
https://bit.ly/3BhmUMo
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://bit.ly/3rjF4r9
https://bit.ly/37BIRsO
https://bit.ly/3JuL1ry
https://bit.ly/3Ba1YGX
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_DDHH.pdf


 

_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_D
DHH.pdf  

• Nacions Unides (1966). Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 
(Resolució 2200 A (XXI), de 16 de desembre). 
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDCP.pdf  

• Nacions Unides (1966). Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals. (Resolució 2200 A (XXI), de 16 de desembre).  
 https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDESC.pdf 

• Nacions Unides (1989). Convenció sobre els Drets de l’Infant. (Resolució 
44/25, de 20 de novembre de 1989).    
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-
_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infa
nts.pdf 

• Nacions Unides. (1955). Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. 
Congrés sobre Prevenció del Delicte Tractament del Delinqüent. 
https://bit.ly/3AQbsWC  

• Observatorio del Pluralismo Religioso en España. (2011). Guía de gestión de 
la diversidad religiosa en los centros hospitalarios. https://bit.ly/3qcT8ln 

• Observatorio del Pluralismo Religioso en España. (2016). Manual para la 
gestión municipal de la diversidad religiosa (2ª edición revisada). 
https://bit.ly/3B6dfbk  

• Payá Rico, A. (2017). La asistencia religiosa en centros penitenciarios y de 
internamiento de extranjeros [Tesi doctoral]. Universitat de València. 
https://bit.ly/3xeSPLH 

• Pelayo, J. D. (Coord.). (2022). CONVIV@ula: ¿preparados para lo diverso? 
Escuela, factor religioso y gestión de la diversidad. Observatorio del pluralismo 
religioso en España. https://bit.ly/3FhuC9B 

• Piretti, M. (20 març 2020). Migranti musulmani, Covid-19, l'emergenza per 
i defunti: “Rimpatri bloccati, salme stipate in obitori. La Repubblica. 
https://bit.ly/3FhybfZ 

• Pluralismo y convivencia. (n.d.). Acuerdos de cooperación. 
https://bit.ly/3w1r9HU 

• Presidència. (19 febrer 2009) El Govern consolida la col·laboració amb entitats 
religioses de Catalunya. Govern.cat. https://bit.ly/37iK48R 

• R., X. (7 abril 2020). La Generalitat pide habilitar zonas para entierros 
islámicos. Segre.com. https://bit.ly/3kKmi8U 

• R Core Team. (2018). R: A Language and environment for statistical 
computing [Computer software]. Extret el 9 d’abril de 2022 de 
https://cran.r-project.org/  

https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_DDHH.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Carta_Internacional_DDHH.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDCP.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/PIDCP.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infants.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infants.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/web/.content/05_-_dret_de_la_unio_europea/enllacos/DDHH_PDF/Convencio_drets_infants.pdf
https://bit.ly/3AQbsWC
https://bit.ly/3B6dfbk
https://bit.ly/3xeSPLH
https://bit.ly/3FhuC9B
https://bit.ly/3FhuC9B
https://bit.ly/3FhybfZ
https://bit.ly/3FhybfZ
https://bit.ly/3FhybfZ
https://bit.ly/3w1r9HU
https://bit.ly/37iK48R
https://bit.ly/3kKmi8U
https://cran.r-project.org/


• Rodríguez Blanco, M. y Cano Ruiz, I. (2021). La libertad religiosa en el ámbito 
de las relaciones de Trabajo. Observatorio del Pluralismo Religioso en España. 
https://www.observatorioreligion.es/upload/11/45/discrimicacion-
laboral-por-motivos-religiosos.pdf  

• Sadurní; J. M. (2022, febrer). La terrible masacre de los judíos de 
Estrasburgo en 1349. Historia National Geographic. https://bit.ly/3CO7pwt  

• Segre. (20 abril 2020). Balaguer habilita una zona al cementiri per a 
enterraments islàmics. Segre.com. https://bit.ly/3Fk032Y 

• Siles, L. (9 juny 2021). L’Ajuntament de Barcelona instal·la una quinzena de 
pilones a la porta de la sinagoga de les Corts. Betevé. https://bit.ly/3kJVxS4 

• Skora, L., Yeomans, M., Crombag, H., & Scott, R. (2021). Evidence that 
instrumental conditioning requires conscious awareness in humans. 
Cognition, 208, 104546. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104546  

• Striedter, G. (2013). Bird Brains and Tool Use: Beyond Instrumental 
Conditioning. Brain, Behavior and Evolution, 82(1), 55-67. 
https://doi.org/10.1159/000352003  

• Suárez Pertierra, G. (2006). Estat i religió: la qualificació del model 
espanyol. Revista Catalana de Dret Públic, 0(33). https://bit.ly/3RuAfG7  

• Televisió de Catalunya. (7 maig 2020). La important tasca d'acompanyament 
dels mossens als hospitals. https://bit.ly/3l1nbdr 

• Televisió de Catalunya. (8 setembre 2020). La religió a les aules, un repte per 
als futurs professors. https://bit.ly/3LHOCVb 

• UCIDE. (2020). Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación 
estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a fecha 
31/12/2019. Unión de comunidades islámicas de España. 
https://bit.ly/38aPRxv 

• Valeri, X. (10 setembre 2020). Olot adequarà el cementiri per poder 
sepultar veïns musulmans. Diari de Girona. https://bit.ly/3w6a5R8 

• Zohra, F. Los marroquís de España se quedan sin tumbas para sus muertos 
(3 abril 2020). El Periódico. https://bit.ly/3w9aOkm 

  

https://www.observatorioreligion.es/upload/11/45/discrimicacion-laboral-por-motivos-religiosos.pdf
https://www.observatorioreligion.es/upload/11/45/discrimicacion-laboral-por-motivos-religiosos.pdf
https://bit.ly/3CO7pwt
%20
https://bit.ly/3Fk032Y
https://bit.ly/3kJVxS4
https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104546
https://doi.org/10.1159/000352003
https://bit.ly/3RuAfG7
%20
https://bit.ly/3l1nbdr
https://bit.ly/3LHOCVb
https://bit.ly/38aPRxv
https://bit.ly/3w6a5R8
https://bit.ly/3w9aOkm
https://bit.ly/3w9aOkm


 

 
  



 
 
 
 
 

 
Registre en Excel. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JixMLeBMRAg7xivd0APVp4esZba_7T
On/edit#gid=205927136  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JixMLeBMRAg7xivd0APVp4esZba_7TOn/edit#gid=205927136
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JixMLeBMRAg7xivd0APVp4esZba_7TOn/edit#gid=205927136
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JixMLeBMRAg7xivd0APVp4esZba_7TOn/edit#gid=205927136


 

 

L’Escala Interconfessional de Llibertat Religiosa Blanquerna o, en anglès 
Blanquerna's Interfaith Religious Freedom Scale (BIRF-S) és una prova d’autoinforme 
que s'ha desenvolupat amb la finalitat de mesurar l’experiència individual 
percebuda sobre la llibertat d'expressió religiosa. La llibertat religiosa es pot 
entendre a diferents nivells conceptuals. Els nivells més evidents són el jurídic i 
l’estudi basat en els fets. Recordem que l’estudi de casos o fets descriu i analitza 
tot allò que vulnera el dret a la llibertat l’expressió religiosa. En realitat, les anàlisis 
qualitatives i quantitatives d’aquest Informe s’apliquen principalment ambdós 
nivells (vegeu per exemple la subsecció “Registre de vulneracions del dret a la 
llibertat religiosa i de consciència a Catalunya”). No obstant, la llibertat 
d’expressió religiosa també té un impacte individual i és la persona que, des de la 
seva elecció de consciència i experiència subjectiva desenvolupa una percepció 
respecte a com entén, com viu i com manifesta les seves creences religioses. 
Aquest impacte individual exigeix un anàlisi de la llibertat d’expressió religiosa 
centrat en la persona; precisament, el focus del BIRF-S és la mesura de la llibertat 
religiosa personalista i social, la qual permet representar quantitativament el grau 
funcional en que cada individu exerceix el seu dret a la llibertat d’expressió 
religiosa.  

 

En el nivell individual, la llibertat d’expressió religiosa adquireix un valor essencial 
com a constructe psicosocial caracteritzat operativament per un conjunt de 
conductes específiques. Més concretament, la percepció individual de la llibertat 
religiosa és expressable mitjançant conductes verbals o verbalitzacions. És a dir, 
no podem observar directament la percepció que una persona desenvolupa sobre 
la seva llibertat religiosa, però sí podem demanar-li que verbalitzi quines són les 
seves impressions. Aquesta lògica s’anomena model basat en descriptors verbals 
(veure Cattell, 1957; Allen & Yen, 2001). Cada persona pot realitzar 
verbalitzacions diferents per que hi ha una variabilitat individual fonamentada en 
la subjectivitat i experiències de cadascú. Per tal de salvar la subjectivitat 
interindividual i obtenir una informació més homogènia i consistent, les 
verbalitzacions es poden inferir a priori des de l’evidència estadística centrada en 



els fets. Això vol dir que, en comptes de preguntar-li a cada persona sobre les 
seves percepcions (que lògicament la informació seria subjectiva, inestable i poc 
viable), el que proposa aquest model és aplicar la lògica inversa; es presenten 
verbalitzacions amb validesa empírica (o sigui fonamentada en els casos-fets 
enregistrats) i és l’individu qui ha de manifestar el seu grau d’acord amb el que diu 
cada verbalització. Per tant, les verbalitzacions no deixen ser enunciats en forma 
d’afirmacions o negacions que manifesten continguts relacionats amb les 
percepcions sobre l’aplicació del dret a la llibertat d’expressió religiosa.  

 

A diferencia dels estudis basats en enquestes, per generar un indicador social i 
psicomètric estandarditzat és necessari garantir un conjunt de propietats 
mètriques essencials. No ens serveix qualsevol tipus de verbalització i cal 
identificar aquelles que millor representen la conducta final que volem avaluar (en 
el nostre cas, és l’exercici de la llibertat d’expressió religiosa). En aquest tipus 
d’instruments, les propietats més habituals son la validesa i la fiabilitat de les 
respostes. Per una banda, el concepte de validesa es refereix al grau en que un 
test mesura allò que pretén mesurar. Per altra banda, la fiabilitat informa sobre el 
grau de consistència i exactitud de les respostes. A diferència de la validesa, 
garantir la fiabilitat significa que les respostes i la mesura final del test tindran una 
interpretació aplicable en la realitat que percep l’individu. Aquest matís és 
important per que l’objectiu del BIRF-S no ha de ser només generar una nova 
mesura estadística; el propòsit és fomentar les inferències qualitatives i la 
interpretació social a partir de cadascuna de les puntuacions del test. Per assolir 
aquest objectiu cal assegurar la validesa i fiabilitat de la prova.  

 

Existeixen molts tipus de validesa i fiabilitat. En aquest punt, ens centrarem en la 
validesa racional i teòrica de les verbalitzacions. Per identificar teòricament les 
verbalitzacions més exhaustives i representatives de la llibertat religiosa, cal 
recórrer als models teòrics de la ciència i als principis que defineixen el 
funcionament de la conducta. Probablement i d’acord amb l’evidència científica, 
els models amb major efectivitat explicativa siguin aquells basats en les teories 
de l’aprenentatge (vegeu Bouton, 2007; De Houwer & Hughes, 2020). Les teories 
clàssiques de l’aprenentatge postulen que les conductes son reaccions o 
respostes enfront a conjunts d’associacions entre estímuls-antecedents 
(condicionament clàssic, Clark et al., 2002; Busquets-Garcia & Holmes, 2022) i 
estímuls-conseqüents (condicionament instrumental, Striedter, 2013; Skora et al., 
2021). Les associacions poden ser absolutament bàsiques (per exemple, 
l’augment de la salivació d’un gos davant l’estímul “menjar”) com també poden 



 

ser molt complexes, generant cadenes d’aprenentatge i comportaments finals 
amb una etiologia no coneguda. Aquesta explicació és important per poder 
comprendre què son les fonts d’informació.  

Un estímul conté informació. Què genera l’estímul i la informació que conté són 
les fonts d’informació. Segons les teories clàssiques de l’aprenentatge poden 
haver-hi moltes fonts d’informació, però racionalment totes les fons es 
resumeixen en dos grans blocs: l’entorn de la persona (inputs) i el seu aprenentatge 
previ a diferents nivells (en aquest cas en interessen les experiències prèvies). 
Conèixer l’entorn i com l’entorn és percebut per cada individu, de la mateixa 
forma que podem conèixer quines son les seves experiències prèvies en relació a 
l’exercici de la seva llibertat religiosa, representa poder accedir a la percepció 
subjectiva de la llibertat religiosa.  

Les verbalitzacions del BIRF-S han estat fonamentades en aquestes dues fonts 
d’informació, per una part el tipus d’entorn de la persona i per l’altre les seves 
experiències prèvies en relació a la manifestació i expressió de les seves creences. 
Malgrat que aquestes dues fonts d’informació permeten resumir les interaccions 
i les conductes que estableix un individu amb el context, si el constructe que 
pretenem avaluar es l’exercici del dret a la llibertat religiosa, també cal afegir una 
nova font d’informació sobre la qualitat dels inputs de l’entorn i de les 
experiències prèvies. Aquesta nova font fa referència al grau de perill o amenaça 
que hi ha contingut en els estímuls de l’entorn i en les experiències. La darrera 
font procedeix del model biològic que explica la supervivència de les espècies. La 
lògica del model biològic és molt simple: si podem anticipar un perill, podem 
donar una resposta conductual que ens permeti prevenir-ho, resoldre-ho, 
combatre-ho o fugir. Qualsevol d’aquestes respostes augmentarien les 
probabilitats de sobreviure al perill. El punt clau és com s’identifica el perill o 
l’amenaça i si la identificació s’ajusta o no a la realitat objectiva. Conèixer les 
amenaces reals que la persona percep o ha percebut, representa comprendre i 
reconèixer si l’exercici de la llibertat religiosa d’un individu està essent vulnerat, 
violat o si pot arribar a ser-ho. Per tant, d’acord amb la raó i epistemologia de les 
teories clàssiques de l’aprenentatge, l’exercici de la llibertat religiosa individual 
podria explicar-se a partir de tres fonts d’informació: l’entorn, l’experiència 
prèvia i la percepció d’amenaces. Basant-nos en aquesta deducció teòrica, les 
verbalitzacions que s’han escrit en forma d’enunciats estàtics (afirmacions) sobre 
les percepcions de l’exercici del dret a la llibertat religiosa s’han centrat en 
aquestes tres fonts. D’aquesta manera, podem aproximar-nos i fonamentar la 
representativitat i exhaustivitat racional de les verbalitzacions.  

 

La taula 16 que reuneix els 23 enunciats o ítems originals del BIRF-S redactats 



d’acord amb les tres fonts anteriors. Cal recordar que la fonamentació lògica i 
teòrica del BIRF-S consisteix resumidament en aplicar les teories clàssiques de 
l'aprenentatge i les fonts d’informació esmentades al constructe principal que es 
pretén avaluar: l’exercici del dret a la llibertat d’expressió religiosa. Tenint en 
compte això, en cadascun dels ítems de la taula 16 s’especifica la font 
d’informació a la que fa referència.  

Taula 16. Verbalitzacions/ítems originals del BIRF-S 

# Ítems Classificacions 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

He patit discriminació a causa de les meves creences religioses. 

Actuo -o actuaria- sense por segons les meves creences religioses. 

La gent del meu voltant comparteix les meves creences religioses. 

He tingut problemes socials a causa de les meves creences religioses. 

Jo participo -o hi participaria- sense por als religiosos activitats i/o oficines. 

He patit abusos a causa de les meves creences religioses. 

La gent del meu voltant dóna suport a les meves creences religioses. 

M’han criticat per les meves creences religioses. 

La gent del meu voltant entén les meves creences religioses. 

M’han fet burla a causa de les meves creences religioses. 

La gent del meu voltant accepta les meves creences religioses. 

Practico -o practicaria- les meves creences religioses sense por. 

M’he sentit ofès per les meves creences religioses. 

Utilitzo -o faria servir- sense por símbols externs/visibles sobre les meves creences religioses. 

He patit assetjament a causa de les meves creences religioses. 

La gent del meu voltant és actua de forma educada davant les meves creences religioses. 

Comparteixo -o compartiria- opinions sobre les meves creences religioses sense por. 

La gent del meu voltant és tolerant amb les meves creences religioses. 

He estat agredit verbalment a causa de les meves creences religioses. 

M’han rebutjat a causa de les meves creences religioses. 

Expresso -o expressaria- les meves creences religioses sense por i en públic. 

La gent del meu voltant respecte les meves creences religioses. 

Predico -o predicaria- les meves creences religioses sense por. 

Experiència negativa prèvia 

Falta de por (percepció de seguretat) 

Acceptació de l'entorn 

Experiència negativa prèvia 

Falta de por (percepció de seguretat) 

Experiència negativa prèvia 

Acceptació de l'entorn 

Experiència negativa prèvia 

Acceptació de l'entorn 

Experiència negativa prèvia 

Acceptació de l'entorn 

Falta de por (percepció de seguretat) 

Experiència negativa prèvia 

Falta de por (percepció de seguretat) 

Experiència negativa prèvia 

Acceptació de l'entorn 

Falta de por (percepció de seguretat) 

Acceptació de l'entorn 

Experiència negativa prèvia 

Experiència negativa prèvia 

Falta de por (percepció de seguretat) 

Acceptació de l'entorn 

Falta de por (percepció de seguretat) 

 

Un tret important de les verbalitzacions és que estan redactades en temps 
present o present perfecte. L’evidència estadística assegura que les 



 

verbalitzacions redactades en aquests temps verbals tenen més probabilitats de 
generar respostes consistents i, per tant, molt fiables (vegeu Kline, 2013). Hem 
seguit aquest suggeriment per tal de prevenir biaixos en l’indicador.  

 

Les característiques o variables principals que explicarien i representarien 
vàlidament l’exercici del dret a la llibertat religiosa podrien estar basades en les 
tres fonts d’informació anteriors. La raó i l’argument esperable d’aquesta 
associació entre fonts i variables és que les fonts d’informació són l’origen 
racional que explica les interaccions entre la persona-entorn i persona-
experiències. La font d’informació sobre el grau d’amenaça o seguretat 
constituiria una tercera dimensió transversal a la intersecció entre les altres dues 
fonts. Per fer-ho més pedagògic, cadascuna de les fonts es pot representar 
matemàticament en forma de vector (vegeu la següent figura):  

 

El rectangle dibuixat amb les línies discontinues representa el constructe que 
examina el BIRF-S. Les fletxes són els vectors i cadascun és una font d’informació 
que permet estimar i representar matemàticament el constructe de la llibertat 
religiosa (el rectangle). La il·lustració anterior permet entendre que, a partir de 
tres dimensions, ja podem fer una estimació de la llibertat d’expressió religiosa. 
No obstant, això només és una representació teòrico-matemàtica que caldrà 
validar amb dades reals.  

 

Per a cada verbalització la persona enquestada haurà de determinar quin és el seu 



grau d’acord en relació amb el contingut que manifesta l’enunciat. El grau d’acord 
és mesurable de forma ordinal utilitzant el model d’escala de tipus Likert amb cinc 
alternatives de resposta: 0= Totalment en desacord amb el que diu la frase; 1= 
parcialment en desacord amb el que diu la frase; 2= ni d'acord ni en desacord 
(neutre) amb el que diu la frase; 3= parcialment d'acord amb el que diu la frase; 
4= totalment d'acord amb el que diu la frase. Recordem que es van redactar 23 
ítems: set ítems es van utilitzar per recollir percepcions sobre el grau en què 
l’entorn individual de cada participant era tolerant i acceptava les seves creences 
religioses; set ítems tenien l'objectiu de mesurar el grau en què cada participant 
no sentia por a l'hora d'expressar les seves creences religioses dins del seu entorn; 
i nou ítems van examinar els aprenentatges i experiències prèvies de cada 
participant en relació amb situacions de discriminació, abús i violació del dret a la 
llibertat religiosa (experiències negatives).  

Per calcular les puntuacions s'han de sumar els valors de les respostes escollides 
individualment. Per a cada dimensió o vector pot haver-hi una puntuació 
específica que mesuri la informació especifica de cada font. Malgrat això, cal tenir 
en compte que els nou ítems referents a les experiències prèvies s'han de 
recodificar per obtenir una puntuació total que indiqui el grau d'experiència 
positiva de la llibertat d'expressió religiosa. D’aquesta manera tots els 
vectors/dimensions seran positives i es podrà obtenir una puntuació total sobre 
el grau de l’exercici funcional o adaptatiu de la llibertat d’expressió religiosa.  

 

Fins ara, tenim unes verbalitzacions correctament fonamentades en les fonts 
d’informació d’acord amb les teories clàssiques de l’aprenentatge. No obstant, el 
que cal comprovar en aquests moments és si el model tridimensional es aplicable 
amb dades reals. Hi ha dues tècniques estadístiques que són idònies per analitzar 
aquesta possibilitat: una tècnica és inductiva i l’altre deductiva. La tècnica 
inductiva s’anomena anàlisis factorial exploratori (AFE) i s’aplica per comprovar 
si les respostes a cadascun dels ítems del BIRF-S estan correlacionades de tal 
forma que defineixen grups de ítems que es corresponen racionalment amb el 
model tridimensional plantejat. Els AFE tenen sentit quan l’instrument està en una 
etapa inicial del seu desenvolupament (com és el cas). L’AFE te com a objectiu 
analitzar el grau en que les dades o respostes dels individus s’ajusten a la 
estructura dimensional proposada.  

La tècnica deductiva està basada en els models d’equacions estructurals i rep el 
nom d’anàlisis factorial confirmatori (AFC). A diferencia del AFE, en aquesta 
tècnica deductiva s’analitza la validesa de constructe; això implica comprovar si 
a partir de les tres dimensions podem estimar de forma vàlida l’exercici de la 



 

llibertat d’expressió religiosa. Per tant, al ser un procés deductiu, els AFCs només 
tindran sentit quan garantim que les respostes de cada ítem s’agrupen 
estadísticament seguint amb el cànon teòric establert (procés inductiu des de les 
dades fins a arribar a la teoria). De fet, el propòsit del AFC és analitzar el grau 
d’ajust des de la “teoria” fins les dades o respostes recollides i no a l’inrevés. 
Fixem-nos que aquest procediment és contrari al inductiu. En aquesta primera 
part de les anàlisis ens centrarem en l’aplicació d’un AFE en una primera mostra 
de 461 participants que van respondre al BIRF-S de forma online.  

 

Si tenim en compte que busquem analitzar el ajust de les respostes a cada ítem 
envers a unes suposades dimensiones (que són tres), aleshores partim del supòsit 
i raonament matemàtic de que les puntuacions totals de l’exercici del dret a la 
llibertat religiosa poden obtenir-se a partir d’una combinació lineal de tres 
variables que s’expressa:  

 

 

 

Les “a” són els paràmetres de l’equació o les càrregues factorials per a cada ítem 
j (1, 2, 3 ... 23) i en un sol factor k (1, 2 i 3). Les “F” són les puntuacions de cada 
factor o dimensió del BIRF-S. Les “u” són els errors per a cada ítem i “D” es el factor 
específic atribuïble als errors. L’equació anterior es pot resumir des de l’àlgebra 
de matrius amb la següent notació: 

 

 

 

x és un vector amb les puntuacions de cadascun dels ítems;  

f és un vector relatiu a cadascuna de les dimensions (si hi ha tres dimensions, hi 
haurà tres factors que haurem d’extreure).  

A és una matriu amb els paràmetres estimats (com estem utilitzant el AFE aquests 
paràmetres són saturacions o càrregues factorials que mesuren la relació entre les 



respostes d’un ítem j amb la combinació lineal de totes les respostes d’un factor 
k (dimensió).  

u és un vector que recull el error atribuït al pronòstic Xj.  

 

La mostra inicial d'aquest estudi estava formada per 461 participants residents a 
Catalunya que tenien creences religioses (el 66% eren dones i el 34% eren homes). 
D'aquests participants, el 28% afirmava ser creient cristià, el 25% afirmava ser 
creient musulmà, el 22% afirmava ser creient jueu i el 25% no volia especificar la 
seva religió. Tots els participants tenien entre 19 i 62 anys (mitjana= 39,89; 
desviació estàndard= 11,967). A més, el 29% va cursar el batxillerat, el 23% va 
cursar cicles formatius i preparatoris per a l'accés a la universitat, el 25% va cursar 
estudis universitaris de grau i el 23% va fer estudis de màster i doctorat. Tot i que 
tots els participants tenien creences religioses, no tots practicaven la seva religió 
amb la mateixa freqüència: el 38% va declarar no practicar cap religió, el 30% va 
dir que practicava la seva religió almenys un cop per setmana. El 32% va dir que 
practicava la seva religió diàriament.  

Els 461 participants van contestar al BIRF-S de forma online a través d’un enllaç 
web i les respostes van ser codificades en una matriu que posteriorment va ser 
analitzada amb el llenguatge de programació R (vegeu The R Core Team, 2022).  

Per estimar les càrregues factorials “a” es va es va utilitzar el mètode dels mínims 
quadrats no ponderats (ULS) per ser el criteri més robust disponible a nivell 
estadístic. El mètode ULS es va aplicar directament sobre la matriu de 
intercorrelacions entre les respostes dels ítems del BIRF-S. El mètode d'anàlisi 
paral·lel (vegeu Reise et al., 2000) també es va utilitzar per definir el nombre de 
factors latents a extreure (havien de ser tres). A més, per tal d'optimitzar la 
solució factorial, també es va aplicar el mètode promax per rotar els eixos. Es van 
analitzar les càrregues factorials i aquells ítems que A) presentaven càrregues 
factorials superiors a 0,3 en dos o més factors, B) només tenien una càrrega 
factorial però amb un valor inferior a 0,3 i C) tenien una càrrega factorial superior 
a 0,3 però en un factor que, per l'agrupació general dels ítems, no coincidia amb 
la classificació teòrica establerta a la taula 16, es van eliminar.  

El AFE va extreure un total de tres factors que coincideixen amb la classificació 
teòrica establerta. Aquesta extracció es va fer aplicant el mètode de l’anàlisi 
paral·lel, el qual es representa en la següent figura:  



 

 

Aquest mètode, determina el nombre de factors o dimensions mitjançant el punt 
d’intersecció entre el nombre total de dimensions que es podrien extreure amb 
les dades actuals observades i el nombre total de factors a extreure amb dades 
simulades per l’atzar matemàtic. Com la intersecció deixa enrere tres factors, la 
retenció de les dimensions que es pot establir segons aquest criteri es de tres. La 
taula 17 ofereix les càrregues factorials “a” de cada ítem en cadascun dels factors 
al que han que pertanyen. Els ítems de la taula es van ordenar de major a menor 
segons el valor de cada carrega factorial. Els espais en blanc son càrregues 
factorials que no s’han especificat per que eren inferiors a 0,3.  

  



Taula 17. Anàlisi factorial exploratori, càrregues factorials, variància explicada i variància única de 
cada ítem. Solució factorial-patró seguint els algoritmes promax de rotació dels eixos. 

 

 

Nº de cada ítem 
segons la taula 16 

Factors extrets d’acord amb el  

mètode de l’anàlisi paral·lel 

 

Factor 1 

acceptació de 
l’entorn 

Factor 2: 

Experiències 
negatives prèvies 

Factor 3: 

Falta de por o grau 
de seguretat 

Variància única 

22 0,724   0,488 

9 0,719   0,487 

11 0,664   0,557 

16 0,661   0,559 

7 0,645   0,578 

3 0,631   0,540 

18 0,627   0,548 

8**  <0,3  0,834 

10  0,667  0,543 

19  0,664  0,587 

20  0,662  0,549 

6  0,618  0,565 

13  0,610  0,588 

1  0,586  0,634 



 

4  0,571  0,662 

15  0,529  0,629 

5**  0,328  0,823 

23   0,728 0,482 

14   0,671 0,538 

21   0,668 0,526 

12   0,668 0,526 

2   0,623 0,528 

17   0,556 0,631 

Var. % 14,5 14,4 12,8 Total= 41,7% 

Valors propis o 
“eigenvalues”. 

6,577 1,393 1,201  

**Els asteriscs indiquen que els ítems han de ser eliminats per complir amb un dels tres criteris 
A, B i C especificats anteriorment. 

A partir de la solució factorial de la taula 17 es poden estimar en percentatges el 
grau en que el BIRF-S pot arribar a explicar l’exercici del dret a la llibertat 
d’expressió religiosa. En total, l’estructura dimensional del BIRF-S explica i prediu 
la llibertat religiosa amb un pes del 41,7%. Això vol dir que, utilitzant el BIRF-S com 
a indicador de mesura de la llibertat religiosa, podem arribar a predir el 41,7% del 
total de la informació relativa a la llibertat religiosa de Catalunya. Aquest és un 
valor prometedor i reforça la validesa dimensional del BIRF-S com a test que 
ofereix puntuacions vàlides. La següent figura il·lustra l’agrupació dels ítems 
formant els diferents vectors que representarien la mesura de la llibertat religiosa 
en aquesta mostra de Catalunya:  

 



 

 

Cada punt representa una saturació i un ítem del BIRF-S. Tal i com es pot 
visualitzar, en la figura anterior s’hi formen 3 grups de punts o de càrregues 
factorials. Aquests tres grups coincideixen amb les tres dimensions explicades. En 
la gràfica, cada lletra fa referència a una dimensió: F= Falta de por, O= Acceptació 
de l’entorn i A= experiències negatives prèvies.  

Si prestem atenció als asteriscs de la taula 17, els ítems 5 i 8 presenten carregues 
factorials que són inferiors al llindar de 0,3 (p. ex. ítem 8) o directament saturen 
en un factor incompatible amb la teoria plantejada (p. ex. ítem 5). Per tant, 
aquestes dues verbalitzacions s’han d’eliminar per tal de garantir la validesa de 
les mesures. Això deixa el BIRF-S amb un total de 21 ítems que coincideixen amb 
les dimensions de les fonts d’informació.  

Es van calcular tres índexs bàsics per examinar la bondat d'ajust de les dades al 
model: χ2= 353 (p<0,001); RMSEA (error quadrat mitjà d'aproximació, llindar 
mínim= <0,05)= 0,04 (interval 0,0369-0,0509); i TLI (índex de Tucker-Lewis, 
llindar mínim= >0,9). Amb l'excepció de l'estadístic χ2, la resta d'índexs ens 
permeten acceptar la bondat d'ajust del model exploratori. Això encara aporta 
més suport i reforça la validesa del model tridimensional descrit en la teoria. 
Utilitzant cada dimensió, es van calcular els índex de fiabilitat de les puntuacions. 



 

La fiabilitat de les puntuacions es va estimar amb l’aplicació dels coeficients 
omega de McDonald (ω) i un índex més innovador denominat Greatest Lower Bound 
(GLB). El primer indicador de la fiabilitat es basa en l’anàlisi de les càrregues 
factorials de cada dimensió i analitza la seva consistència. El resultat fluctua del 0 
al 1 (el llindar mínim que s’ha de complir per garantir la fiabilitat és 0,7). El segon 
indicador està basat en la matriu dels residus de tots els ítems del BIRF-F. En aquest 
cas, el que es pretén analitzar es la traça de la matriu o tr(Ce) (o sigui, la diagonal), 
comprovant la qualitat i covariació dels residus. Les equacions utilitzades per a 
cadascun d’aquests indicadors van ser:  

 

 

 

 

La taula 18 ofereix aquests resultats. La taula també inclou les mitjanes 
aritmètiques, les desviacions típiques totals per a cada dimensió i les puntuacions 
globals del BIRF-S. Recordem que, en les anàlisis de la fiabilitat s’han eliminat els 
ítems 5 i 8.  

Taula 18. Anàlisis descriptives de les dimensions del BIRF-S, puntuacions totals i coeficients de fiabilitat. 

Dimensions i 
puntuacions totals 
del BIRF-S 

Puntuacions 
mínimes i 
màximes 
teòriques 

Mitjanes D.T. Coeficients de fiabilitat 

Coeficient ω 
McDonald 

Coeficient 
GLB 

Experiències prèvies 
negatives 

0 - 32 16,26 5,782 0,841** 0,868** 

Acceptació de 
l’entorn 

0 - 28 13,82 5,714 0,855** 0,883** 

Falta de por o grau 
de seguretat 

0 - 24 11,96 4,717 0,835** 0,860** 



Puntuacions 
totals del BIRF-S 
recodificant la 
dimensió 
Experiències 
prèvies negatives 

0 - 84 42,04 13,082 0,901** 0,946** 

** Els asteriscs indiquen que els coeficients de fiabilitat van ser satisfactoris. 

Els resultats de la taula 18 respecte a la fiabilitat de les dimensions del BIRF-S i el 
valor total indiquen que aquesta escala ofereix mesures consistents i 
satisfactòries. D’aquesta manera, les puntuacions i els indicadors totals del BIRF-S 
són vàlids i fiables per a la mesura estadística i individual de l’exercici del dret a la 
llibertat religiosa. Cal tenir en compte que la validesa i fiabilitat només estan 
garantides inicialment amb la versió de 21 ítems del BIRF-S (i no la versió original 
de 23).  

 

Les puntuacions s’han d’interpretar de la següent manera: tenint en compte els 
valor mínims i màxims de cada dimensió, en la mesura que la puntuació directa 
individual s’aproximi als llindars màxims de cada variable (o sigui, 32, 28, 24 i 84), 
major presència d’un exercici funcional, positiu i adaptatiu del dret a la llibertat 
d’expressió religiosa en l´individu avaluat. Òbviament, aquesta interpretació 
només tindrà sentit quan s’hagi recodificat inversament les respostes als ítems de 
la dimensió experiències prèvies negatives; la recodificació inversa consisteix en 
canviar l’ordre dels valors del model Likert; 0= 4, 1= 3, 2= 2, 3= 1, 4= 0. La 
interpretació també pot anar referida segons els valors mínims; en la mesura que 
les puntuacions s’aproximin a “0”, major grau de disfuncionalitat hi haurà en 
l’exercici de la llibertat d’expressió religiosa. Amb unes altres paraules, més 
impediments i dificultats tindrà l’individu en l’exercici de la seva llibertat religiosa. 
A demés, les puntuacions baixes indiquen hostilitat en l’entorn, vulneracions i 
violacions al dret de la llibertat religiosa. Si el BIRF-S s’apliqués multitudinàriament 
als diferents municipis catalans, es podrien obtenir puntuacions mitjanes (a partir 
de les puntuacions individuals) que si fossin baixes o properes a “0” indicarien la 
urgència política d’intervenir socialment per tal de protegir la integritat de les 
persones i garantir la convivència pacífica de la societat.  

Aquestes són només unes interpretacions generals que s’hauran de revisar 
novament en futurs estudis i anàlisis. Per tant, s’ofereixen com a guia orientativa 
per si hi ha la necessitat d’utilitzar el BIRF-S validat en aquesta versió inicial.  



 

 

L’objectiu principal d’incloure el BIRF-S en aquest Informe consisteix en oferir als 
investigadores científics i al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, concretament a la Direcció General d’Afers religiosos, un instrument o 
indicador de mesura vàlid i fiable (al menys en la seva fase inicial) de la percepció 
social de la llibertat d’expressió religiosa a Catalunya. Així, aquesta secció pretén 
justificar la validesa i fiabilitat del BIRF-S.  

És un objectiu prioritari i preferent continuar investigant a partir d’aquests 
primers resultats en l’aplicació massiva del BIRF-S a les diferents comarques 
catalanes per establir les mitjanes de la llibertat religiosa de cada municipi, 
baremar les puntuacions d’acord amb les característiques de les percepcions de 
cada comunitat i, aleshores, establir un indicador estàndard del 1 al 10 (decatips) 
que ens permeti posicionar la qualitat de la llibertat religiosa que hi ha a Catalunya 
(essent 1 la pitjor qualitat en l’exercici de la llibertat religiosa i el valor 10 la màxima 
qualitat).  

Cal dir que l’aplicació oberta del BIRF-S que ara presenta la Càtedra de Llibertat 
Religiosa i de Consciència és una eina que s’està ampliant actualment des de 
l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura (de la Universitat 
Ramon Llull) amb la finalitat d’ampliar la mostra, obtenir grups normatius i generar 
un nou informe científic que descrigui exhaustivament tot el procés de validació 
d’aquest instrument. També s’estan desenvolupant traduccions en altres idiomes 
per tal de garantir la internacionalització de la mesura de la llibertat d’expressió 
religiosa en altres països i regions. Les investigacions del BIRF-S estan a càrrec del 
professor Álex Escolà-Gascón i també hi participen altres membres de diferents 
disciplines de Blanquerna.  

Ens agradaria afegir, que aquesta internacionalització del BIRF-S beneficia a 
Catalunya, com a regió i país pioner en mesurar l’exercici del dret a la llibertat 
d’expressió religiosa des de una perspectiva social, humanista i quantitativa 
estadísticament. A més, la internacionalització també reforça la producció i el 
valor científic del Grup de recerca STREaM i de l’Observatori Blanquerna (de la 
FCRI Blanquerna, Universitat Ramon Llull), els quals desitgen seguir treballant en 
col·laboració amb les institucions públiques per tal de garantir l’excel·lència en la 
implementació del dret fonamental de la llibertat d’expressió religiosa.  
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