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- És possible - i p n la llibertat de 
S . - consciencia. En el 

- . siguin capaces de desenvo 

. S Si algú s'identifica com a partidari 
. - , encara a hores d'ara, se'l titlli negati 
' - pitjor, d'antireligiós. Davant d'aquest 
'. b .  resposta seria precisar que lai'citat no 

. . la religió, des del punt de vista de la Ilib 
, < creure en qualsevol opció religiosa o filo 

* 0 

. - 

en lleis que regulin situacions de consci 

de confondre's amb la mera aconfessio 
* 

les institucions públiques. El seu metode 
. - constantment alternatives per contribuir a I 

de decisió i elecció dels individus en qual 
I'estudi del fet religiós com un ambit transv 

,:., T de la historia i la cultura. 
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Per aqu&-hotiu, les 
comprendre mlol;la comi 
resposta a la pregunta 

. I _  L'elaboració d'aquest 
c* -- -- - -- 

I 1 Coneixer els valors c y e m e n t e n  la conviv&ncia, la crea~¡&, :- 
d'espais comuns on la interacci6 no ha de ser sotmesa.'* . i'*'* 
prejudicis, reconstruint les nostres actituds davant la diversitat c-:: 
que engloba a la ciutadania. Aquesta tan sols 6s gestionabl*,' ' ;' 

ntendre I'educacio públic 

ajuden a 
la lakitat com a 

punts d'acord: i 

I 



s'ha elaborat partint del treball col-lectiu 
ns juvenils que sota el paraigües de la Lliga 

n desenvolupant una campanya conjunta de 

h espai que no pot ser menystingut en tot aquest procés 
a com un dels principals factors de sociabilitat per tal de 

fomentar el pensament crític i la formació en la consciencia 
:adania, com a dret i responsabilitat individual. L'aula és, per 

hn element de transformació social en si mateix. 

VD no es I'objectiu de la campanya. El DVD és un recurs 
ompanyament per poder incidir en all0 que aquesta campanya 

enta. La visualització d'aquest ha de permetre encetar un 
entre els i les alumnes sobre conceptes com la llibertat 

pensament, la participació individual i col.lectiva en a110 que 
fecta I'espai públic, el mateix concepte d'espai públic, el respecte 
ap a creences espirituals individuals o el rebuig al dogmatisme 
'aquestes quan s'imposen sobre les altres. 

r tant, parlem de ciutadania, educació en valors, cohesió social, 
ralisme i racionalisme. 

portaveus d'aquest discurs són joves vinculats a aquestes 
anitzacions. Se'ls plantegen 6 preguntes al voltant d'aspectes 
cionats amb la llibertat religiosa, el progrés científic, I'educació 
btodeteninació individual. Sense que previament puguin pre- 

i-se una possible resposta, se'ls filma. Partint de les idees que 
posat es construeix un dialeg que es va complementant amb 

de les intervencions. 



El DVD esta e 

durada, és la síntesi 
llencen un missatge com 

reflexiona entorn els següents c 

que participen en I'edició del DVD exposen 
opinió a partir d'una serie de preguntes 
realitza. En finalitzar cadascun dels difere 
apareix una pregunta que es formula al 
DVD: / tu, que en penses? 

aquest DVD a I'aula. Nosaltres us 

un exemple de com dinamitzar I' 
suport del DVD. 
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Que nomes hi puguin anar les noies 
Que hi vagi la gent que vulgui 
Que I'ús dels ordinadors el pagui cada alumnat 
Que el professorat nom& expliqui all0 que decideix la directiva 
Que respecti tothom 
Que I'alumnat pagui una quota per anar al laboratori 

Del llistat anterior quins elements relacionaries amb I'escola 

reus, que a I'actualitat es donen els element per poder gaudir 
a escola pública, laica i de qualitat? 
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I Elaboració d'una carta a la directiva d 
d'incorporar el concepte de lai'citat en e 
Es pot acompanyar amb una recollida d 
fer arribar al Departament d'Educació 

I Lliga per la Lai'citat. 

-- A' - -- 

i Treballar conjuntament amb les o 
campanya "Que no tlexp/iquin h 

Donar a coneixer a la resta del centre 
Es pot elaborar un mural en q 
dels i les alumnes. 

I Preparar tallers pensats des de I'alumnat 
amb la resta de companys i c 
Convidar a participar a les organitzacions 

s a vit r aue elabori al ateidalumnat s 



posició d'autoafirmació basada en que les 
s s'han de mantenir independents de la religió, 

esenvolupar, si cal, en I'ambit privat i personal. La 
istema que exclou qualsevol mena d'esglesia 
polític, administratiu o educatiu entre d'altres. 

arrels estan fonamentades en I'humanisme i en les 
es filosofiques de la Il.lustració. 

societat laica, d'aquesta forma pretén assolir una millor 
nar les activitats de les diferents creences, 

egurant la igualtat de totes davant de la llei. La concepció laica 
la vida social i política garanteix el predomini dels interessos 

nerals de la societat civil sobre els interessos particulars. 

s religions es relacionen amb els Estats des de I'entitat nacional 
rresponent de cadascuna d'elles. Així, els Consells Evarrgelic, 
amic o Jueu signen acords amb I'Estat espanyol, que són 
rovats per les Corts Generals. Pero la Conferencia Episcopal 
panyola no és la representant de I'Església Catblica davant el 
ern espanyol. Ben al contrari, es la Santa Seu qui signa amb 
tat Espanyol un Tractat Internacional, no un acord com les altres 
ions, previst a la Llei Organica de Llibertat Religiosa. 

ords entre I'Església Catblica Romana i I'Estat espanyol són 
internacionals -article 96 de la Constitucib-, que prevalen 
rdenament intern i que la doctrina anomena concordats. 



I 
la Santa Seu, 
Espanya. Les 
internacionals, 

I'ordenament i no 
donen dret a cap men 

El Concordat de 27 d'agost de 1953 corre 
mes antic i totalitari de submissió d'un 
religió a la qual declara única i oficial. Els a 

no encara els valors consagrats per la Const 
substituint els preceptes dei Concordat de 
pero els acords esmentats són veritables t 
existeixen en funció del Concordat: canvi 

regim concordatari vigent fins avui, que co 
un privilegi respecte qualsevol altra creen 

Pel seu origen en el Concordat de 1953, p 

excepcional de tractats i no d'acords i 

oncordataris de 








