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Barcelona, 23 de maig de 2022 

Distingit senyor Jové, 

M’adreço a vostè en la seva condició de president del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana. L’escric com a president d’e-Cristians i en nom de la 
seva Comissió Executiva i Secretariat General. 

El proppassat 27 d’abril em vaig adreçar a vostè, així com a als altres 

presidents i presidentes dels grups parlamentaris de la Cambra, amb motiu de 

la creació d'una Comissió d'investigació sobre la pederàstia a l'Església, fruit de 

la proposta registrada per ERC, la CUP i En Comú Podem, i aprovada per la 

majoria d’aquesta Cambra.  Aquesta intenció inicial va estar modificada per una 

esmena en el sentit d’ampliar l’abast a l’àmbit escolar, esportiu i d’oci, o a 

qualsevol altre. Una segona modificació  proposada pels partits que varen 

registrar la proposta inicial, estableix que primer seran cridats els membres 

vinculats a l’Església i que hi haurà dos informes separats, un referit al grup 

catòlic i un altre a la resta. 

En el nostre escrit fèiem palès, a la llum de les dades, que “la participació de 

persones vinculades a l’Església catòlica en aquests tipus de delicte pot ser  

molt dolorós, però alhora és molt marginal en relació amb el conjunt del 

problema a la nostra societat. L’Església ha demanat perdó reiteradament i fa 

anys, des del Papa Benet XVI, s’han adoptat  mesures rigoroses per prevenir i 

afrontar el problema de la pederàstia. De fet, és l’única institució que ha adoptat 

mesures sistèmiques en aquest sentit”. 

També afirmàvem que seria un greu escàndol, per injust i inútil, investigar 

només els casos de pederàstia que tenen relació amb l'Església catòlica, i 

s’ignorés el 99,5% o el 99,8% restant dels casos. Demostraria que més que 

investigar sobre un problema gravíssim estès en el conjunt de la societat, el 

que es pretén és assenyalar un grup social molt específic de naturalesa 

religiosa, el de persones vinculades a l’Església catòlica, com a responsables 

de la pederàstia. Serien el boc expiatori que permetria ocultar un delicte tan 

estès en la societat. En definitiva, el Parlament estaria promovent un tracte 

injust, atemptatori dels drets fonamentals de les persones vinculades a 

l’Església.  
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L’esmena, ampliant a tots o la majoria de casos, ressituava la qüestió en la 

racionalitat i el respecte als drets fonamentals, però l’entestament en fer figurar 

els catòlics com únic grup específic, diferenciar la seva indagació en primer 

terme i presentar un informe al marge del conjunt, torna a practicar un 

senyalament i una criminalització, en convertir-lo en l’únic grup que es vincula 

com a tal al delicte. 

Aquest procedir vulnera l’article 14 de la Constitució en els termes que ho 

concreta la jurisprudència de Tribunal Constitucional, STC 126/1986 d’11 

d’octubre, i la STC 13/2001 de 29 de gener de 2001, en relació amb la igualtat i 

no discriminació de tots els ciutadans. També l’article 4 de l’EAC i altres articles 

que el despleguen. Així mateix, pot incórrer en el que assenyala l’article 510 del 

CP que entre altres estableix com judicialment punible “ Quienes lesionen la 

dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, 

menosprecio o descrédito de alguno de los grupos … por razón de su 

pertenencia a ellos por motivos … referentes a la … religión o creencias,… 

produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras 

personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 

clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar 

la dignidad de las personas por representar una grave humillación, 

menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte 

de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los 

mismos”. 

El Parlament de Catalunya, com la més alta institució que representa el poble 

de Catalunya, no pot de cap manera incórrer en aquest tipus d’actuació, més 

quan poden ser jurídicament qüestionades en altres instàncies jurídiques i 

polítiques, amb el que això significa de menysteniment per la institució. En 

aquest sentit, volem fer observar que en cap més país d’Europa les institucions 

públiques han obert processos que investiguin l’Església catòlica, precisament 

per la presumpta vulneració que tal decisió comportaria de drets fonamentals. 

En el cas d’Irlanda, que seria el teòricament més pròxim, el Ryan Report el va 

encarregar al Govern irlandès per investigar abusos en un sentit molt més 

ampli (sexuals, però també físics, emocionals, desatenció, etc.), a menors en 

institucions molt diverses: correccionals, escoles industrials, centres d'acollida, 

que tenien sota la seva responsabilitat l'Estat irlandès, si bé part d’ells podien 

ser gestionats per instàncies catòliques, com també no confessionals. I d'aquí 

que fos la representació de l'estat, en la figura del primer ministre, qui demanés 

perdó per la seva responsabilitat en aquests abusos. 

Pels motius exposats, li demanem que actuï per reorientar la Comissió amb la 

finalitat d’indagar sobre tots els casos de pederàstia, sense establir a priori 

diferenciacions ni vinculacions, establint un ordre racional en les 



 

  

compareixences i formalitzant les conclusions en un únic informe, de manera 

que desaparegui l’actual identificació entre pederàstia i Església. Seran en tot 

cas, en el marc de l’exposició del tot, on podran identificar-se els perfils dels 

delinqüents i els àmbits on es produeixin. També li demanem que confereixin 

una especial atenció als casos que s’han produït en àmbits que estan vinculats 

a les administracions públiques, pel que significa de responsabilitat directa de 

la comesa d’aquest  Parlament, especialment per allò que fa a la Generalitat, ja 

que del contrari seria d’aplicació la dita catalana “A cal sabater, sabates de 

paper”. 

Consideri’ns a la seva disposició pel que cregui oportú. 

Rebi el testimoni de la meva sincera consideració, 

 
Josep Miró i Ardèvol 
-President e-Cristians-  
En nom de la Comissió Executiva i del Secretariat General d’e-Cristians 
 


