
Crida a la Solidaritat de la nostra societat  

amb la Comunitat Protestant 
 

La Comunitat Protestant fa una Crida a la nostra societat perquè 

se solidaritzi amb nosaltres en la defensa de la Llibertat Religiosa 
Plena i en defensa de les Llibertats Democràtiques. 

Després de tants anys de democràcia, encara no estan garantits els 
Drets Col·lectius de la nostra Església ni de les altres minories 

religioses. 
Hem escoltat durant tots aquests anys infinitat de promeses que fins 

el dia d’avui encara no s’han complert. 
Gràcies a Déu, un important nombre d’alcaldes i funcionaris del 

nostre país té molt clar que l’exercici efectiu de la Llibertat 
Religiosa és un dels fonaments dels Drets Humans i treballen i fan 

pedagogia social en aquest sentit però, malauradament, no sempre 
és així ans tot el contrari. 

La fe és una experiència personal, la qual cosa no vol dir que sigui 
privada, però la celebració de la fe sempre és col·lectiva, sempre 

és pública.  

Negar-nos, d’una o altra manera, el Dret Fonamental a celebrar 
Cultes és negar-nos el Dret a la nostra fe. 

L’actual Llei de Llibertat Religiosa de l’any 1980 ens fa, com a 
Comunitat Protestant, ciutadans de segona en no haver resolt les 

principals qüestions que han de garantir el seu exercici real i efectiu. 
El fet que la Llei no ho hagi resolt ha tingut conseqüències històriques 

ja que ens ha marginat de la realitat social del país. 
El que demana la Comunitat Protestant és el nostre Dret a 

poder disposar de Centres de Culte sense la indefensió i 
l’arbitrarietat en la que actualment ens trobem. 

El que demana la Comunitat Protestant és que puguem exercir el 
nostre dret a comprar o a llogar un terreny, un edifici o els baixos 

d’una escala de veïns perquè, amb unes mesures de seguretat 
raonables, puguem disposar d’un Centre de Culte. 

No estem demanant que ens regalin res. Estem demanant justícia i 

justícia col·lectiva. Estem demanant la neutralitat de les 
administracions, de totes les administracions, davant la Comunitat 

Protestant. 
La Llibertat Religiosa Plena és un dels principals Drets Humans. 

Sense aquesta Llibertat no hi ha Drets Humans, no hi ha Llibertat.   
És per aquesta raó que fem una Crida i demanem la solidaritat 

de la resta de la societat i de les institucions civils per 
reconduir una situació que es pot perfectament resoldre si hi 

ha la voluntat política i social de fer-ho. 
Que Déu ens beneeixi a totes i a tots. 
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