DONES EN POSITIU
CARTA OBERTA
En ocasió de la cerimònia de la consagració del temple de la Sagrada Família de
Barcelona com a basílica, succeí un fet que va posar de relleu la realitat que viuen les
dones en l’església catòlica, i que sobtà tant la gent de dins com de fora de la
comunitat cristiana.

El Col·lectiu de Dones en l’Església (CDE), fundat l’any 1986, va néixer amb l’objectiu
principal d’aconseguir la paritat en l’Església. Allò que ens ha mogut aquests anys ha
estat sempre guiat per l’ensenyament de l’Evangeli que hem procurat seguir amb
fidelitat. En primer lloc ens hem esforçat a conscienciar les dones de la pròpia dignitat
que en justícia ens correspon i que secularment ens ha estat negada per la influència
del patriarcat encarnat en la postura immobilista de les jerarquies.

La imatge apareguda a les nostres pantalles (unes religioses netejant l’altar acabat de
consagrar) va ser providencial i acusadora. Posà de manifest que allò que el servei
deixat per a la dona al si de l’Església, és únicament el treball domèstic, catequètic
conduït, i d’assistència, mentre l’aportació intel·lectual i de criteri no és valorada ni
acceptada. El pensament, la paraula, la interpretació de textos i les decisions es
reserven en exclusiva a la masculinitat “ordenada”, amb l’agreujant d’atribuir-se
aquestes potestats, per la voluntat de Déu. I amb una sentència qualificada
d’“irreversible” es justifica la relegació de les dones.

Considerem anacrònica la misogínia en què es fonamenta tot aquest cos de
pensament que regeix l’Església catòlica.

Demanem a l’Esperit de Jesús que mogui les intel·ligències i les voluntats dels
dirigents, i els obri els ulls a la realitat injusta que es viu a l’Església, tenint present que
qui la formem som, amb igual dignitat a tots els efectes, les dones i els homes creients
en la mateixa comunitat de fe.
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