Davant l'eventual redacció d'un document de part de la CEE entorn de la
unitat d'Espanya, els Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació:
1.

Som conscients que s'està fent una pressió enorme des d'una visió
particular de la unitat d'Espanya que pot acabar, pel cap baix,
marginant, desconeixent i fins i tot negant la pluralitat nacional de
l'Estat i els drets i deures que n'emergeixen.

2.

Considerem que cal, per assolir un judici adient en aquest tema,
precisar bé què s'entén per Espanya i per Unitat i conscients alhora
que només l'amor tot ho lliga i perfecciona (cf. Col 3,14), afegim:

3.

Si per Espanya entenem el conjunt dels ciutadans i dels pobles que la
conformen, i per Unitat la dimensió que els vincula fruit de l'amistat,
aleshores, considerem que la dita unitat és defensable des del punt de
vista moral; en efecte, aquesta transcendeix la mera dimensió política i
en remarca la unitiva que afecta totes les persones i tots el pobles en el
pla de Déu.

4.

Però, si per Espanya entenem la seva estructuració i la unitat
s'interpreta en sentit polític, cal recordar que l'estructuració de la
convivència depèn de les circumstàncies de temps i de lloc; i l'Església
no gaudeix de gràcia d'estat per concretar-la. Es tracta d'un afer que
pertany per definició als ciutadans i als pobles que en són concernits.

3.

Remarquem que en el pla intraestatal, la qüestió de la plurinacionalitat
d'Espanya no solament perdura, sinó que, a més a més, creix en
densitat. Els fets nacionals basc, català i gallec, continuen plantejantse, amb diversa modulació, com a realitats que interpel·len i com
aspiracions que clamen: els vots ho afirmen, els partits ho programen o
bé ho contraprogramen i la dificultat de l'homogeneïtzació ho advera.

4.

Demanem als bisbes de Catalunya que, conseqüents amb el document
Arrels Cristianes de Catalunya, sostinguin que Catalunya és la nostra
pàtria, que ens cal estimar i servir; la nostra nació, els drets jurídicopolítics de la qual ens cal instar i exercir; i la nostra cultura, els trets de
la qual ens cal assumir, discernir i envigorir.

5.

Demanem també als nostres pastors que no es deixin pertorbar, ni
acomplexar, ni reduir a un silenci que implicaria acceptar les tesis
contràries amb greu detriment de la veritat i de la justícia i amb real
escàndol dels ciutadans cristians catalans que viuen amb pacífica
possessió la realitat i l'ensenyament del fet nacional català segons
l'esmentat document.
Equip Coordinador dels
Equips de pastoral de la política i de la Comunicació
de la Federació de Cristians de Catalunya
Barcelona, 20 de juny de 2006

