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Aquest opuscle forma part d’una col·lecció de publicacions sobre temes que considerem que poden ser d’interès 
general per pensar quina podria ser l’aportació de les persones que compartim la fe cristiana. 

Com a cristians inserits en el món, en una cultura i en una història concretes, no ens podem desentendre del 
camí que emprèn la nostra societat. Per això, volem contribuir a construir un nou Estat, que volem que estigui al 
servei del desenvolupament integral de les persones i fonamentat sobre els principis de la dignitat de la persona 
humana,els drets humans, la justícia social i l’atenció als més desfavorits. Volem oferir aquests valors a la societat 
i al país que vulguem construir entre tots.

La fotografia de la coberta representa aquesta fita: construir un país basat en la dignitat de la persona, en el 
marc de la llibertat, que representem com el mar, i per al futur, que és el nostre horitzó cada dia.

Els temes escollits són: 1. La llibertat religiosa. Laïcitat; 2. Dignitat humana i integritat de la creació; 3. Sistema 
socioeconòmic; 4. Educació; 5. Participació i vida democràtica. 

OBJECTIU D’AQUEST OPUSCLE

COM ORGANITZAR EL TREBALL 

És un material pensat per treballar en grup, ja sigui en 
família, en els grups en què participeu, o bé creant 

un grup específic per a aquesta finalitat.

Tot treball de reflexió i debat demana un temps de 
labor personal i de pregària.

En la fase de treball conjunt, cal que alguna persona 
faci una presentació del tema que es tracti, que es 
designi qui pren notes i qui ordena el debat i, finalment, 
com s’acorden les conclusions.

Els temes són molt amplis i cal acotar-los a alguns 
punts o aspectes concrets, que caldrà triar entre tots. 
Amb vista a un debat ric, cal tenir en compte el que en 
diuen altres constitucions, les aportacions que hagin 
fet altres grups i la nostra reflexió personal.

Si l’objectiu és aportar una mirada cristiana a aquests 
temes, caldrà fonamentar aquesta reflexió i debat 
en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església, i 
enriquir-lo amb aportacions d’altres pensadors que 
ens inspirin. 

Al final del debat, cal fer un resum en forma de propos-
tes concretes que es puguin aportar al procés partici-
patiu que es durà terme a l’hora d’elaborar el que haurà 
de ser la futura Constitució que defineixi el model de 
país i de societat que volem.

COM US PODEM AJUDAR
Des de la sectorial de l’ANC Cristians per la Inde-
pendència,oferim tota la nostra col·laboració, ja sigui 
per ajudar-vos a organitzar el treball, o bé per fer al-
guna xerrada sobre el tema que aneu a treballar, o 
orientar-vos sobre els recursos i materials que pugueu 
necessitar.

QUAN FINALITZA LA PRESENTACIÓ 
DE PROPOSTES
No hi ha un termini fix. A mesura que es vagi acabant 
el procés de reflexió/treball, ens les podeu fer arrib-
ar, així com tramitar-les directament en els diversos 
processos participatius que hi hagi oberts.

IDEES PER TREBALLAR AQUEST MATERIAL

ARNAU
Resaltado

ARNAU
Resaltado



INTRODUCCIÓ

M’alegra veure iniciatives com la de la sectorial de 
Cristians per la Independència per a dialogar, pen-

sar, debatre i definir com voldríem que fos el nostre país.

En aquest cas concret, se’ns proposa el tema de la llib-
ertat religiosa i la laïcitat. Parlar de laïcitat des del món 
cristià ho veig com un signe de maduresa. Cal deixar 
clar que no és el mateix laïcitat que fòbia a la religió.
La laïcitat del món modern no és una amenaça per a 
Déu, ja que és la font de les llibertats civils, entre les 
quals van per davant la llibertat de religió i de con-
sciència. Crec que aquest és l’element diferenciador 
entre una societat que intenta viure adequadament 
amb els seus déus i una societat que va a l’encalç 
dels seus propis signes d’identitat religiosos. La laïci-
tat és un concepte democràtic. La cristianofòbia, en 
canvi, només és una altra maldestra, malvada i trista 
expressió d’intolerància.

La meva dificultat per entendre la divinitat no m’im-
pedeix veure Déu en cada acte solidari, en cada gest 
d’entrega i estima al proïsme que fan tants creients, 
precisament perquè creuen. 

A més, l’esperit cristià va més enllà de la seva tran-
scendència religiosa; és un compendi de valors civils 
que fóra bo que ens inspiressin una mica més. On és 
la maldat d’apel·lar l’amor, l’empatia amb el proïsme, el 
compromís social, la família? Molt al contrari, semblen 
valors molt necessaris en plena crisi social, però n’hi 
ha que defensen el proselitisme polític i, tanmateix, no 
accepten els alts ideals del llegat cristià. Desitjo que 

la seva contribució pugui ser viscuda amb naturalitat 
i respecte mutu enmig de la societat. 

Col·lectivament, som una societat laica de tradició 
catòlica. Individualment, podem ser moltes més co-
ses. Però si alguna cosa resulta inapel·lable és que la 
identitat de Catalunya té a veure amb els seus sants, 
les seves creences, la seva cultura religiosa ancestral, 
i que aquesta identitat ens ha forjat, també, en els 
nostres valors socials. No només som judeocristians 
en el sentit de la transcendència espiritual.

Però, independentment de l’actitud personal envers el 
concepte de Déu, els qui conceben les seves creences, 
tant religioses com no, com una font de tolerància 
han d’estar oberts a poder parlar i a debatre, i trobar 
la manera, des del respecte a les aportacions i a les 
necessitats de cadascú, de conviure i treballar per al 
millorament de la societat, que és el millorament de 
tots i cadascun de nosaltres. 

Us animo, doncs, que aprofiteu aquest document que 
teniu a les mans per plantejar-vos el país que voleu 
i aportar-hi aquelles propostes que, des de la vostra 
mirada de creients, penseu que poden ajudar a millorar 
la nostra societat. En el meu cas, somio en un estat 
català, desenvolupat, amb un alt sentit de la justícia 
social i la cultura

Pilar
Rahola
Periodista
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LLIBERTAT RELIGIOSA

DECLARACIÓ SOBRE LA LLIBERTAT 
RELIGIOSA (PROMULGADA EL 7 DE 
DESEMBRE DE 1965, EN EL CONCILI 
ECUMÈNIC VATICÀ II)
El Concili va proclamar la llibertat religiosa sobre la 
base de la dignitat humana i dels drets innats de la 
persona: «Aquesta llibertat consisteix en el fet que 
tothom ha d’ésser immune de coacció, tant de la que 
procedeix de les persones com de la de grups socials 
o de qualsevol poder humà, de manera que en la 
qüestió tema religiosa ningú no sigui forçat a actuar 
contra la seva consciència ni impedit d’actuar d’acord 
amb ella, en privat o en públic, tant individualment 
com juntament amb altres, dins els límits obligats.» 
(Dignitatishumanae, 2)

AL SERVEI DEL NOSTRE POBLE
D’acord amb el nostre tarannà català més genuí, 
conciliador i dialogant, convidem tothom a superar 
definitivament les actituds bel·ligerants i a promoure 
una laïcitat sana que, deixant ben clara la distinció 
entre l’esfera política i l’esfera religiosa, reconegui 
suficientment la llibertat religiosa i la funció positiva 
de la religió i de les institucions religioses en la vida 
pública.

Al servei del nostre poble és un document de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense, escrit l’any 2010 
i publicat el 21 de gener del 2011, per refermar el 

“compromís” dels bisbes catalans amb Catalunya, 
quan es complien 25 anys del text Arrels cristianes 
de Catalunya.

COMPENDI DE LA DSE, NÚM. 572
El principi de laïcitat comporta el respecte de tota 
confessió religiosa per part de l’Estat, «que assegura 
l’exercici lliure de les activitats de culte, espiritu-
als, culturals i caritatives de les comunitats dels 
creients. En una societat pluralista, la laïcitat és un 
lloc de comunicació entre les diverses tradicions 
espirituals i la nació».

Tanmateix, encara perduren, àdhuc en les societats 
democràtiques, expressions de laïcisme intolerant, que 
combaten tota forma de rellevància política i cultural 
de la fe, intentant desqualificar el compromís social 
i polític dels cristians, perquè s’identifiquen amb les 
veritats que ensenya l’Església i obeeixen el deure 
moral de ser coherents amb la seva consciència; fins 
i tot, de manera més radical, s’arriba a negar l’ètica 
natural mateix. 

Aquesta negació, que palesa una condició d’anarquia 
moral que porta, com a conseqüència òbvia, el domini 
del més fort sobre el feble, no pot ser acceptada per 
cap forma de pluralisme legítim, perquè mina les 
bases de la convivència humana. Davant d’aquest 
estat de coses, «la marginació del cristianisme... no 



podria servir el projecte de futur d’una societat ni la 
concòrdia entre els pobles i, de fet, atemptaria contra 
els fonaments espirituals i culturals de la civilització».

EXHORTACIÓ APOSTÒLICA 
EVANGELIIGAUDIUM
255. (...) la importància del respecte a la llibertat reli-
giosa, considerada com un dret humà fonamental. In-
clou «la llibertat de triar la religió que es considera ver-
itable i de manifestar públicament la pròpia creença». 
Un sa pluralisme, que de veritat respecti els diferents 
i els valori com a tals, no implica una privatització de 
les religions, amb la pretensió de reduir-les al silenci i 
a la foscor de la consciència de cadascú, o a la mar-
ginalitat del recinte tancat dels temples, sinagogues 
o mesquites. Es tractaria, en definitiva, d’una nova 
forma de discriminació i d’autoritarisme. El degut 
respecte a les minories d’agnòstics o no creients no 
ha d’imposar-se d’una manera arbitrària que silenciï 
les conviccions de majories creients o ignori la riquesa 
de les tradicions religioses. Això a la llarga fomen-
taria més el ressentiment que la tolerància i la pau.  
256. A l’hora de preguntar-se per la incidència pública 
de la religió, cal distingir diverses formes de viure-la. 
Tant els intel·lectuals com les notes periodístiques 

freqüentment cauen en grolleres i poc acadèmiques 
generalitzacions quan parlen dels defectes de les 
religions i molts cops no són capaços de distingir 
que no tots els creients −ni totes les autoritats reli-
gioses− són iguals. Alguns polítics aprofiten aquesta 
confusió per justificar accions discriminatòries. Altres 
vegades es menyspreen els escrits que han sorgit 
en l’àmbit d’una convicció creient, oblidant que els 
textos religiosos clàssics poden oferir un significat per 
a totes les èpoques, tenen una força motivadora que 
obre sempre nous horitzons, estimula el pensament, 
amplia la ment i la sensibilitat [...].

257.Els creients ens sentim a prop també dels qui, no 
reconeixent-se part de cap tradició religiosa, busquen 
sincerament la veritat, la bondat i la bellesa, que per 
a nosaltres tenen la seva màxima expressió i la seva 
font en Déu. Els percebem com a preciosos aliats 
en l’interès per la defensa de la dignitat humana, en 
la construcció d’una convivència pacífica entre els 
pobles i en la custòdia de la creació. 

“La llibertat religiosa és un dret fonamental que dóna forma 
a la nostra manera d’interaccionar socialment i personal-
ment amb els nostres veïns, que tenen creences religioses 
diferents de la nostra. L’ideal del diàleg interreligiós, on tots 
els homes i dones de diferents tradicions religioses poden 
dialogar sense barallar-se, el dóna la llibertat religiosa.”

TROBADA PER 
AT RELIGIOSA, FILADÈLFIA, 26/09/2015. 
DISCURS DEL PAPA FRANCESC

La dimensió religiosa no és una subcultura, és part 
de la cultura de qualsevol poble i de qualsevol nació.

Les religions tenen, doncs, el dret i el deure de deixar 
clar que és possible construir una societat en la qual 
«un pluralisme sa que respecti de veritat els diferents 
i els valori com a tals» sigui un aliat valuós «en l’afany 

per la defensa de la dignitat humana... i un camí de pau 
per al nostre món tan ferit» per les guerres.

Conservem la llibertat. Tinguem-ne cura. La llibertat 
de consciència; la llibertat religiosa; la llibertat de cada 
persona, de cada família, de cada poble, que origina 
els drets.

ARNAU
Resaltado
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Alemanya
4.1 Són inviolables la 
llibertat de creença, de 
consciència i de confessió 
religiosa o ideològica.
4.2 Es garanteix el lliure 
exercici del culte.
137.1 No existeix església 
oficial.

CONSTITUCIONALISME

Eslovàquia
1.1 La República Eslo-
vaca és un Estat sobirà i 
democràtic, governat per 
l'imperi de la llei. No es tro-
ba sotmès a cap ideologia 
o religió.

Eslovènia
7 Les comunitats estatals i 
religioses estaran separades. 
Les comunitats religioses 
gaudiran dels mateixos drets; 
podran desenvolupar lliure-
ment les seves activitats. 

Espanya
16.1 Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels indi-
vidus i les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifes-
tats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit 
per la llei.
16.2 Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, 
religió o creences.
16.3 Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tin-
dran en compte les creences religioses de la societat espanyola i 
mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església 
catòlica i les altres confessions.

Irlanda
44.1 L'Estat reconeix que ha de retre homenatge de culte públic 
a Déu Totpoderós. L'Estat reverenciarà el seu nom i respectarà i 
honorarà la religió.
44.2.1 La llibertat de consciència i la lliure professió i pràctica de 
la religió, sotmesa a l'ordre públic i a la moral, es garanteixen per 
a tots els ciutadans.
44.2 L'Estat es compromet a no subvencionar cap religió.
44.3 L'Estat no pot imposar cap limitació ni fer discriminació per 
raó de professió, creença o estat.

França
1 França és una república 
indivisible, laica, democràti-
ca i social, que garanteix la 
igualtat davant la llei de tots 
els ciutadans,  independent-
ment del seu origen, raça o 
religió, i que respecta totes 
les seves creences. La seva 
organització és descentral-
itzada.

Malta
2.1 La religió de Malta és la 
catòlica, apostòlica i romana.

Polònia
53.1 La llibertat de fe i religió 
es garanteix a tothom.



Itàlia
7 L'Estat i l'Església catòlica 
són, cadascun en la seva 
pròpia esfera, independents i 
sobirans.
8 Totes les confessions 
religioses seran igualment 
lliures davant la llei.

Lituània
43 L'Estat reconeixerà les 
esglésies i organitzacions 
religioses lituanes tradiciona-
ls, així com altres esglésies i 
organitzacions religioses que 
tinguin el suport de la soci-
etat i els seus ensenyaments 
i pràctiques de les quals no 
contradiguin la llei i la moral-
itat.

República de Romania
29.1 La llibertat de pens-
ament i opinió, així com la 
llibertat religiosa, no poden 
ser limitades. Ningú no pot 
ser obligat a adoptar una 
opinió o adherir-se a una 
creença religiosa contrària a 
les seves conviccions.

Xipre
18.1 Tothom tindrà dret a la 
llibertat de pensament, con-
sciència i religió.

Països Baixos
6.1 Tothom té dret a pro-
fessar lliurement la seva 
religió, creences o ideo-
logia, individualment o en 
comunitat, salvaguardant la 
responsabilitat de cadascú 
conforme a la llei.

República de Bulgària
13.3 El cristianisme ortodox 
oriental serà considerat la re-
ligió tradicional a la República 
de Bulgària. 

Dinamarca
4 L'Església evangèlica lut-
erana és l'església nacional 
danesa i gaudirà, com a tal, 
del suport de l'Estat.

República d’Hongria
60.1 A la República d’Hongria, 
tothom té dret a la llibertat de 
pensament, consciència i re-
ligió.

Estònia
40 No hi ha església de l'Estat

Finlàndia
76 A la Llei de l'Església s’es-
tablirà la forma d'organització 
i administració de l'Església 
evangèlica luterana.

Letònia
99 Tots tenen el dret a la 
llibertat de pensament, con-
sciència i religió. L'Església 
estarà separada de l'Estat.

Grècia
3.1 La religió dominant a 
Grècia és la de l'Església 
oriental de Crist. (…)
3.2 No s'oposa al paràgraf 
anterior el règim eclesiàstic 
establert per a algunes 
religions de l'Estat.
3.3 El text de les Sagrades 
Escriptures és inalterable 
i queda prohibida la seva 
traducció oficial en cap 
altre llenguatge sense el 
consentiment previ de l'Es-
glésia autocèfala de Con-
stantinoble.
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PROPOSTES 
DE CONSTITUCIÓ 
CATALANA

UNA NOVA CONSTITUCIÓ:

Article 7-La igualtat
1. Ningú no pot ser discriminat per raó de sexe, ètnia, origen, creences religioses o polítiques, 
opinions, minusvalidesa física o psíquica, llengua, orientació sexual o qualsevol altra circumstàn-
cia personal, social o cultural. 2. La institució jurídica dels aforats és considerada un privilegi 
inadmissible en un estat democràtic de dret, i, per tant, declarem que totes […]

Article 13- La llibertat religiosa
1. Es garanteix la llibertat religiosa i de culte. Tota persona té dret a escollir lliurement la seva 
religió i les seves conviccions filosòfiques, i a dur-les a la pràctica de manera pacífica. 
2. L’Estat es declara aconfessional i, en conseqüència, cap religió no podrà ser subvencionada 
amb fons públics. 

Article 19- Dret a l’educació
1. L’ensenyament primari és gratuït i serà obligatori per als menors de setze anys. 2. L’escola 
pública gaudirà dels recursos humans, materials i financers necessaris per a garantir-ne el 
màxim nivell de qualitat. 3. La llibertat de càtedra és garantida en tots els àmbits, sense cap 
més restricció que l’estricte respecte envers els drets humans.

Constitució.cat

Article 12.
De la llibertat religiosa
1. Es garanteix la llibertat religiosa, de pensament i de culte.
2. L’Estat es declara aconfessional; cap religió no té caràcter oficial.



ANAR A FONS
1 La llibertat religiosa s’ha de considerar un dret fonamental de la persona?

2 La Constitució ha de fer referència a la religió?

3 Cal tenir en compte els diferents graus d’arrelament cultural de les religions?

4 S’han de valorar les aportacions històriques de les religions?

5 Hi ha una dimensió social de les religions?

6 Cal distingir entre els actes pròpiament religiosos i les activitats dels grups religiosos?

7 L’Estat ha d’ajudar econòmicament les activitats religioses?

8 Les activitats públiques de grups religiosos s’han de tractar igual que les d’altres grups no religiosos?

9 Les religions han de tenir pactes amb l’Estat?

ELEMENTS PER AL DEBAT

DOCUMENTACIÓ PER AMPLIAR EL DEBAT

Compendi de la Doctrina Social de l’Església:
 http://cristians.cat/dse/
El Concili Vaticà II i la llibertat religiosa:
http://cristians.cat/vatica-ii/

Trobada per la Llibertat Religiosa, Filadèlfia, 
26/09/2015. Discurs del Papa Francesc:
http://cristians.cat/papa-francesc/

Exhortació apostòlica Evangeliigaudium:
http://cristians.cat/evangeliigaudium/

Legislació actual a Catalunya sobre la llibertat 
religiosa: 
http://cristians.cat/legislacio/
El fet religiós en la Catalunya del futur: 
Drets humans, reconeixement i cooperació
http://cristians.cat/fet-religios-catalunya-futur/

“Llibertat religiosa i laïcitat:un estudi compar-
at”, per Àlex Seglers:
http://cristians.cat/estudi-comparat/

Associació UNESCO per al diàleg interreligiós:
http://cristians.cat/unesco/

Constitucions dels estats membres de la Unió 
Europea:
http://cristians.cat/constitucions-europees/ 

Propostes de constitucions catalanes: 
http://cristians.cat/propostes-constitucions/
https://www.unanovaconstitucio.cat/
http://www.constitucio.cat/
http://constituim.cat/

http://cristians.cat/llibertat-religiosa-laicitat-elements-per-al-debat/
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