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Als presidents i presidenta del Grups parlamentaris 
Parlament de Catalunya 
 

 
 

Benvolguts, benvolguda, 
 
El passat 1 de juliol coneixíem per la premsa una nova denúncia de pederàstia 

contra l’Abadia de Montserrat per part d’un adolescent de només 17 anys. Aquests 
fets, ocorreguts fa dos anys, succeïen paral·lelament a la disculpa pública que 

l’Abat de Montserrat va fer el mateix 2019 per haver encobert anteriors escàndols 
de la mateixa índole. Un fet que hauria d’alertar a tota la societat sobre l’existència 
de més casos que no hagin estat denunciats i, sobretot, sobre la terrible sospita 

que podrien seguir existint pràctiques de pederàstia al nostre país en la més ab-
soluta impunitat. 

 
Mentrestant, a altres països europeus com França ha estat la mateixa Conferència 

Episcopal qui va encarregar una comissió d’investigació independent amb conclu-
sions esfereïdores. Al país veí, entre el 1950 i 2020, 216.000 menors van ser víc-
times de violència sexual per part de més de 3.300 sacerdots i religiosos. En con-

trast amb aquesta realitat, l’església catòlica a Catalunya i a Espanya s’ha negat 
sistemàticament a reconèixer la seva responsabilitat directa en els escàndols de 

pederàstia tractant-los sempre com a casos aïllats en comptes d’obrir un procés 
per conèixer tota la veritat, depurar responsabilitats i reparar les víctimes. Un fet 
que va directament en contra del mandat del Papa Francesc que ja el 2019 establia 

el deure general de tota l’església catòlica de cooperar amb la justícia i prohibia 
explícitament la imposició del silenci a les víctimes d’abús. 

 
Com a representants públics, no podem permetre que en ple 2021 segueixin exis-
tint zones opaques de vulneració dels drets de la infància més fonamentals. És per 

això que seguint el camí iniciat per altres països europeus i del canvi de rumb 
inaugurat pel Papa Francesc, ha arribat el moment de posar llum.  

  



 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem 

Jèssica Albiach Satorres 

Presidenta 

 

És per aquest motiu que davant la inacció de l’Església catòlica, demano el suport 
del teu grup parlamentari a una Comissió d’Investigació al Parlament de Catalunya 

–recordaràs que la passada legislatura, al juliol del 2019, ja vam aprovar la creació 
de la Comissió d'Investigació sobre els Casos de Violència Sexual Denunciats en 

Centres Escolars- per conèixer tota la veritat sobre la pederàstia dins l’Església 
catòlica i conèixer tota la veritat per depurar responsabilitats i obrir un procés de 

reparació a totes les víctimes que han de saber que l’estat del dret i les institucions 
estan al seu costat. 
 

Cordialment, 
 

 

 
 
 

 
 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2021 


