
COMUNICAT 

 

Les entitats en defensa de la laïcitat de Catalunya rebutgem la 

introducció de l'assignatura de religió islàmica i reclamem una 

educació lliure de dogmes i sense adoctrinament 

S'equipara els privilegis de la religió islàmica amb els de la religió catòlica i s'avança 

en la segregació de l'alumnat segons les seves creences 

Ateus de Catalunya, Europa Laica - Catalunya Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia 

considerem que la impartició de la matèria de religió islàmica a les escoles catalanes és 

una passa enrere per a l'assoliment d'una educació laica. La Generalitat de Catalunya amb 

aquest projecte avança cap al multiconfessionalisme a les aules i, en definitiva, cap a 

la segregació de l'alumnat en funció de les creences dels seus pares, mares i tutors.  

Amb la resolució aprovada pel Departament d'Educació, aquest curs 2020-2021 s'impartiran 

classes per part de docents designats per la Comissió Islàmica d'Espanya i que es 

finançaran amb fons públics. Es tracta d'una equiparació de privilegis amb la religió catòlica, 

que serveix per a la perpetuació dels mateixos, i un menysteniment d’altres creences i 

conviccions.  

Les tres entitats rebutgem que s'utilitzin els centres per ensenyar dogmes i fer 

proselitisme. L’espai per a la formació religiosa, catòlica, islàmica o de qualsevol confessió, 

no han de ser els centres educatius i no ha de ser finançada amb fons públics. Defensem 

l'educació laica perquè és integradora i inclusiva, perquè respecta les creences de l'alumnat 

sense imposar-ne cap sobre les altres. Per aquest motiu, defensem que l'assignatura de 

religió, de qualsevol confessió, ha de quedar fora de les escoles sostingudes amb fons 

públics. En cap cas obviem la importància històrica i cultural de la religió, però aquests 

coneixements es poden ensenyar transversalment des d'altres assignatures com la història 

o les ciències socials.  

Des del nostre compromís per assolir la laïcitat a Catalunya i a Espanya, demanem al 

conseller d'Educació, Josep Bargalló, que adopti mesures per evitar la segregació 

per creences, que avanci en la construcció d'una escola laica, inclusiva i que respecti la 

diversitat, en un model que fomenti la lliure consciència i el pensament crític de l'alumnat.  

Per a més informació, ens podeu contactar a: 678.867.954 

A Barcelona, 3 de setembre de 2020 

 

 



La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre que des de 1987 treballa en els 

àmbits de laïcitat, joventut, educació, participació democràtica, ciutadania europea i polítiques públiques, 

generant coneixement, aportant propostes estratègiques i assessoraments a les administracions públiques i 

donant suport al moviment associatiu, per tal de promoure l’emancipació ciutadana, d’acord amb els ideals 

ferrerians de lliure-pensament, autonomia, igualtat i cohesió social. Podeu consultar la nostra Memòria 2019 i 

el nostre Informe Ferrer i Guàrdia, que anualment reflexiona sobre l’estat de la laïcitat.  

 

Ateus de Catalunya es una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat 

de Catalunya, amb el número 16.480. Secció primera del registre de Barcelona. Volem donar-vos la benvinguda 

al món de l’ateisme, al món dels qui han decidit deixar de ser esclaus de la religió per exercir la seva pròpia 

llibertat. L’ateisme és la filosofia d’aquells que neguen l’existència de déu, que consideren que no hi ha cap raó 

per acceptar que més enllà de la realitat material existeixen ens d’una naturalesa diferent i superior a la humana 

en els quals es troba l’origen i el sentit de la nostra existència. 

 

Catalunya Laica és el Grup Territorial a Catalunya d’Europa Laica, una associació estatal fundada en 2001, 

amb grups territorials a gairebé totes les CCAA de l’Estat. És una associació laïcista espanyola que entén per 

laïcisme l’establiment de les condicions jurídiques, polítiques i socials idònies per al ple desenvolupament de la 

llibertat de consciència, base dels Drets Humans. Defensa el pluralisme ideològic en peu d’igualtat com a regla 

fonamental de l’Estat de Dret i l’establiment d’un marc jurídic adequat i efectiu que el garanteixi i el protegeixi 

de tota interferència d’institucions religioses que impliqui avantatges o privilegis.  

http://www.ferrerguardia.org/
http://ferrerguardia.org/images/Memria2019_180620_1.pdf
https://www.ferrerguardia.org/download/Informe_FerreriGuardia_2018_B.pdf
http://ateus.org/
https://laicismo.org/categoria/raiz/europa_laica/europa-laica/catalunya-laica/
https://laicismo.org/

