COMUNICAT DE PREMSA

La Federació de Cristians de Catalunya publica una
“Carta oberta als Bisbes de Catalunya sobre la classe de religió”

Barcelona, 3 de març de 2020.- Davant de la confusió, generada entre els professors de religió,
les famílies i els fidels, per la publicació a diversos mitjans de comunicació de la substitució de
la matèria optativa de religió catòlica per una assignatura obligatòria de Cultura Religiosa a
escoles catòliques de titularitat de congregacions religioses, la Federació de Cristians de
Catalunya demana als bisbes de Catalunya un aclariment per mitjà de la següent “Carta
oberta”:

CARTA OBERTA ALS BISBES DE CATALUNYA SOBRE LA CLASSE DE RELIGIÓ

Darrerament se senten veus representatives, tant dintre com fora de l'Església, qüestionant el
model actual d'ensenyament confessional de la religió a l'escola catalana.
El Conseller d'Educació va deixar clar el passat mes de desembre, a una roda de premsa
celebrada a la seu de la Fundació dedicada al maçó Ferrer i Guàrdia, la seva voluntat de
suprimir l'ensenyament confessional de la religió catòlica i posava com a exemple el cas
d’algunes escoles cristianes. Aquesta assignatura voluntària seria substituïda per una
assignatura obligatòria d'Història i Cultura de les religions en la que ni el professorat ni els
continguts dependrien de l’Església Catòlica. En la mateixa línia s'han manifestat pública i
reiteradament, fins i tot des de mitjans de comunicació catòlics, representants dels sindicats
de professors de religió de l'escola pública o el mateix Director del Secretariat Interdiocesà per
a l'Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC).
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Tant a la Resolució 11 del Concili Provincial Tarraconense, del que estem celebrant el 25è
aniversari, com al document del Concili Vaticà II dedicat a l'educació catòlica (Gravissimum
Educationis), com l'Exhortació Amoris Laetitia del Papa Francesc (n. 84), com al cànon n. 799
del Codi de Dret Canònic s'anima als fidels a defensar el dret-deure dels pares a poder triar la
classe de religió catòlica a les mateixes escoles. A més a més, l’any 2009, la Congregació per a
l’Educació Catòlica va publicar la Carta Circular 520/2009 dirigida als Presidents de les
Conferències Episcopals de tot el món sobre l’ensenyament de la religió a l’escola donant una
resposta clara sobre qüestions d’actualitat, com ara, la naturalesa i identitat de l’escola
catòlica, l’ensenyament de la religió a l’escola, la llibertat d’elecció d’escola i l’ensenyament
religiós confessional, que és el cas que ens ocupa.
Tenint en compte la gravetat de la qüestió i la confusió generada, demanem que ens
assenyalin el criteri a seguir pels fidels de les diòcesis amb seu a Catalunya respecte a aquesta
problemàtica.

CARTA ABIERTA A LOS OBISPOS DE CATALUÑA SOBRE LA CLASE DE RELIGIÓN
Últimamente se oyen voces representativas, tanto dentro como fuera de la Iglesia,
cuestionando el modelo actual de enseñanza confesional de la religión en la escuela catalana.
El Consejero de Educación dejó claro el pasado mes de diciembre, en una rueda de prensa
celebrada en la sede de la Fundación dedicada al masón Ferrer Guardia, su voluntad de
suprimir la enseñanza confesional de la religión católica y ponía como ejemplo el caso de
algunas escuelas cristianas. Esta asignatura voluntaria sería sustituida por una asignatura
obligatoria de Historia y Cultura de las religiones en la que ni el profesorado ni los contenidos
dependerían de la Iglesia Católica.
En la misma línea se han manifestado pública y reiteradamente, incluso desde medios de
comunicación católicos, representantes de los sindicatos de profesores de religión de la escuela
pública o el mismo Director del Secretariado Interdiocesano para la Enseñanza de la Religión en
Cataluña (SIERC).
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Tanto en la Resolución 11 del Concilio Provincial Tarraconense, del que estamos celebrando el
25 aniversario, como el documento del Concilio Vaticano II dedicado a la educación católica
(Gravissimum Educationis), como la Exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco (n. 84),
como el canon n. 799 del Código de Derecho Canónico animan a los fieles a defender el
derecho-deber de los padres a poder elegir la clase de religión católica en las mismas escuelas.
Además, en 2009, la Congregación para la Educación Católica publicó la Carta Circular
520/2009 dirigida a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo sobre la
enseñanza de la religión en la escuela dando una respuesta clara sobre cuestiones de
actualidad, tales como, la naturaleza e identidad de la escuela católica, la enseñanza de la
religión en la escuela, la libertad de elección de escuela y la enseñanza religiosa confesional,
que es el caso que nos ocupa.
Teniendo en cuenta la gravedad de la cuestión y la confusión generada, pedimos que nos
señalen el criterio a seguir por los fieles de las diócesis con sede en Cataluña respecto a esta
problemática.

