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Del 22 a 24 de juny de 2010 s’ha celebrat a Madrid CCXVI Reunió de la Comissió Permanent
de la Conferència Episcopal Espanyola en la que ha estat present el Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach.
Davant la imminent resolució de la Cort europea sobre l’exposició dels símbols religiosos a
les escoles estatals la comissió permanent de l’episcopat de l’estat ha aprovat una
declaració en la que vol fer palès en sentit de la Creu i la seva presència en els àmbits
públics. Així els srs. bisbes han expressat que la creu “es expressió i sosteniment por els que
pateixen i els necessitats”, així com, “tothom reconeix el gran valor i paper catalitzador en el
diàleg entre persones de bona voluntat”.
Els prelats manifesten també que la “Creu representa la salvació i la llibertat humana” i que
d’ella “neix l’altruisme, la generositat i la sincera solidaritat vers tots, sens imposicions”.
Precisament, destaquen, fruit d’aquesta llibertat i no imposició originada per la Creu, avui, el
principi de llibertat religiosa es present a casa nostra i “això es veu encara més clar quan
avui i aquí altres religions es poden difondre entre nosaltres emparades d’aquesta realitat”.
Atenent doncs a al que la Creu signiﬁca, als seus valors, tradició i història, la declaració
episcopal manifesta que “sols en una Europa en que sigui respectada la llibertat religiosa de
cadascú i les tradicions de cada poble i nació, podran desenvolupar-se relacions adecuades
entre les religions i els pobles, en justícia i llibertat”.
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La Comissió Permanent, en les seves sessions de treballs, ha estudiat també, el document
redactat per la Comissió Episcopal de Missions i Cooperació titulat “Criteris sobre la
cooperació missionera” i que haurà de ser estudiat per la seva aprovació a la propera
Assemblea Plenària del mes de novembre. També han reﬂexionat sobre la situació de
l’ensenyament catòlic arrel d’un informe presentat per la Comissió Episcopal d’Ensenyament
i Catequesi i han aprovat el calendari reunions per els òrgans de la Conferència Episcopal de
l’any 2011.
Assabentats del tràgic accident ferroviari de Castelldefels la Comissió Permanent del
episcopat ha expressat la seva solidaritat amb les famílies i les víctimes, afegint-se així, als
pronunciaments del Sant Pere, del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluis Martínez
Sistach i del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés Soriano.
Entre els nomenaments realitzats per la permanent cal destacar el del laic de l’Arxidiocesi de
Barcelona Eduardo Ibáñez Pulido, com a President de la “Comisió General de Justicia y Paz
de España”.
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