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DUES DÈCADES D’E-CRISTIANS (2001-2022) 

EL TESTIMONI D’UNA ACCIÓ NECESSÀRIA 

Aquesta és una mena d’història d’e-Cristians, exposada per la via de mostrar les principals 
activitats dutes a terme, curs a curs, al llarg de dues dècades. És una forma senzilla i 
succinta de donar a conèixer quina ha estat la nostra visió i, sobretot, missió i quins valors 
hem promogut i defensat. 

La pregunta que formulàvem en la nostra campanya d’informació de desembre passat és, al 
fil d’aquesta història, ben pertinent. Què i qui hauria abordat moltes d’aquestes 
qüestions si e-Cristians no existís? 

Però e-Cristians és, en la mesura que hi ha persones que hi participen fent-se socis, el 
fonament de tot, i d’altres que responen positivament a les nostres crides econòmiques per 
poder dur a terme actuacions concretes.  

Què el testimoni d’aquestes dues dècades  serveixi per avalar el futur gràcies a la 
vostra participació i ajut! 

Hem seleccionat 4 o 5 iniciatives per any, les que considerem que tenen més interès 
i, per tant, n'ometem moltes altres que considerem, des d’un punt de vista general, 
de menor abast, malgrat que hagin pogut ser importants per a un grup concret. 

2001-2002 

 Els dictàmens i gestions fins a aconseguir unes normes favorables del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en relació amb el tractament del fet religiós en 
els espais d’entreteniment, que seria la base per a ulteriors i nombroses actuacions 
sobre les televisions, i que va concloure en un codi de tractament dels valors religiosos... 
que ara no aplica. 

 La constitució del Pacte per la Vida i la Dignitat, que reuneix a més de 80 entitats de 
Catalunya com a primera i més nombrosa plataforma d’acció comuna.  

 La realització de la primera gran concentració de cristians entorn d’un acte amb 
oradors, a les Cotxeres de Sants, que aplegà a més de 1.000 persones.  

 La primera campanya amb la recollida de 12.000 signatures, reclamant una educació 
integral de la sexualitat a l’escola i la retirada de les màquines de preservatius.  

2003-2004 

 La Convenció de Cristians per Europa. Formada inicialment per organitzacions 
d’Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Regne Unit, Polònia i Portugal, que després 



 

 

s’estendria a altres països, va tenir la seva Assemblea constituent a Barcelona, i elegí 
com a president a l’Hble. Sr. Josep Miró i Ardèvol. Successives reunions a Roma, Cracòvia 
i Brussel·les consolidaren la iniciativa. L’acte fundacional compta entre d’altres amb la 
presència dels nuncis a Espanya i a Brussel·les. 

 Campanya de 500.000 signatures a escala europea pel reconeixement de les arrels 
cristianes d’Europa, foren lliurades a la presidència de torn de la Unió Europea, Itàlia, en 
la figura del vicepresident del Consell de Ministres Gianfranco Fini.  

 Neix el diari digital ForumLibertas, premi Bravo de la Conferencia Episcopal 
Española, l’any 2007.  

 e-Cristians es transforma en una organització que actua en l’àmbit de tota Espanya. 
Promou la constitució a Madrid del Pacto por los Derechos y las Libertades, una 
plataforma d’ampli abast.  

 Primera manifestació pública a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, davant el Palau 
de la Generalitat, com a protesta per la negativa del president Maragall de rebre als 
representants del Pacte per la Vida i la Dignitat.  

2005 

 El 2005 es fa a l’antic Palau d’Esports de Barcelona, el primer gran acte per firmar els 
valors de la vida, la família i la justícia social, amb l’assistència de més de 5.000 
persones.  

 Acte públic a Barcelona, als Jardinets de Gràcia. Més de 1.000 persones es reuneixen 
per afirmar que “Tot nen necessita un pare i una mare”. 

 Campanya adreçada als ajuntaments grans perquè dediquessin una plaça o carrer 
a Joan Pau II. Més de 30 ajuntaments van assumir la iniciativa, el de Barcelona s’hi va 
negar. 

 Es promou la constitució de l’Associació de Juristes Cristians de Catalunya. 

2006 

El 2006 es va produir una veritable prova de foc per a e-Cristians amb el nou Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. El Títol I de l’Estatut era i és frontalment contrari al Magisteri 
de l’Església i la llei natural. E-Cristians va acordar promoure una campanya en favor de 
l’abstenció o vot en contra, segons la consciència de cadascú i a raó d’una extensa 
argumentació en aplicació del Magisteri de l’Església, i la declaració dels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. L’acció va estar dirigida en una primera fase a 
promoure la modificació en el tràmit parlamentari del Títol I a fi de fer-lo assumible. 
Es va aconseguir en escassa mesura, només el que fa relació als drets dels pares en 
l’ensenyament i l’escola concertada: 

 Es va divulgar com a inserció publicitària en diversos diaris una “Reflexió als grups 
parlamentaris sobre el projecte d’Estatut d’Autonomia” signada per 60 
personalitats i 25 organitzacions. 

 Gran acte al Palau de Congressos de Barcelona. 
 Un cop esgotada la via de la proposta es va fer la campanya més gran mai duta a 

terme per e-Cristians dirigida a promoure l’abstenció o el “no”.  



 

 

La batalla empresa contra l’avortament va assolir el resultat més important mai produït 
a Espanya en aquest camp, amb la detenció i processament del Dr. Morín i 12 persones 
més de la seva xarxa, així com el desmantellament dels seus centres. El judici serà el més 
gran que s’ha fet mai en relació amb l’avortament. 

 Els antecedents de la iniciativa guarden relació amb la informació jurídica i les primeres 
gestions prop del Departament de Sanitat a conseqüència del reportatge-denúncia del 
The Sunday Telegraph. La indiferència amb el fet que l’Administració, els mitjans de 
comunicació i el fiscal en cap de l’Audiència de Barcelona, José María Mena, van adoptar 
en aquest primer afer, van aportar una composició de lloc exacte de les vies a seguir si es 
pretenien resultats. 

 Manifestació contra l’escàndol europeu de les clíniques que practicaven 
avortaments en avançat estat de gestació a Barcelona, amb l’assistència de 1.000 
persones. Intervencions d’Elena Ribera, Montserrat Nebrera, Ana Martín i Elvira País 
(2006). 

 Denúncia al Col·legi de Metges de Barcelona contra el Dr. Morín. 
 Querella contra el Dr. Morín i els seus col·laboradors, que va obrir la porta a 

l’existència d’un testimoni protegit, figura clau per a l’acció policial posterior i l’obertura 
del sumari per avortament i associació il·legal, que va concloure després d’un llarg 
procés i la repetició del judici, amb la condemna de Morín i altres col·laboradors. 

 Tancament de tres clíniques avortistes. 

2007 

 Recurs contenciós-administratiu contra els decrets d’ordenació dels 
ensenyaments de l’Educació Primària i de l’ESO a Catalunya, i l’assignatura 
d’Educació per a la Ciutadania, amb la Fundació Abat Oliba i l’Associació de Juristes 
Cristians. 

 Promoure la Fundació pel Desenvolupament Humà i Social. 
 Constitució de Joves Cristians XXI. 
 Es promou  la implantació de l’escoltisme catòlic amb els Guies i Scouts d’Europa a 

Catalunya, que avui es una realitat, viva i en creixement i ja aporta fruits. 

2008-2009 

 El 2008 es va celebrar el II Gran Acte, en aquest cas al Palau de Congressos de 
Barcelona, amb el lema “Per la vida, la família i les llibertats”. Una vegada més el lloc 
previst resulta insuficient per aplegar a més de 5.000 persones.  

 Embustiada a Figueres contra la decisió de l’Ajuntament de pagar amb diners de 
tots un espectacle de Leo Bassi, basat en l’ofensa als aspectes sagrats de la fe catòlica. 

 Església Oberta. Coordinació d’una xarxa de voluntaris per poder mantenir oberta la 
major part del dia, una església del centre de Barcelona. 

 L’acció sobre la nova llei d’avortament que ha concretat part del treball d’e-cristians: 

- Campanya “Molt en Comú” (“Mucho en Común”) contra el projecte de nova llei 
de l’avortament.  



 

 

- Intervenció del president d’e-Cristians com a membre del grup de 30 experts que 
van assessorar la subcomissió del Congrés dels Diputats que estudia la reforma de 
la legislació sobre l’avortament. 

 Publicitat als autobusos urbans de Barcelona i Madrid, amb l’eslògan “Quan tots 
t’abandonen, Déu segueix amb tu”. Avui ja no ho podríem fer per la nova 
reglamentació. 

2010-2011 

 Campanya de benvinguda a Benet XVI amb motiu de la seva visita a Barcelona per 
la seva dedicació de la Basílica de la Sagrada Família. Es van enganxar 6.000 cartells 
de grans dimensions a tot Barcelona i es van distribuir 3.000 cartells DIN-A3 a les 
botigues de la ciutat. Al llarg de durant 14 dies, 10 autobusos de Barcelona van exhibir la 
benvinguda a Benet XVI i es van distribuir 500 invitacions per anar a veure al Papa. 

 Campanya de Nadal “Jesús neix. Felicitem el Nadal”. Col·locació 2.500 grans cartells 
en llocs seleccionats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu del Llobregat. 

 Xè. Aniversari d’e-Cristians. Sopar commemoratiu amb assistència de més de 500 
persones. Assisteixen el cardenal arquebisbe de Barcelona, l’arquebisbe de la Seu 
d’Urgell i copríncep d’Andorra, i els bisbes de Girona i Terrassa. Benet XVI felicita e-
Cristians amb motiu del Xè. aniversari. Així com el cardenal Rylko, president del Consell 
Pontifici per als Laics i l’Abat de Montserrat. El president de la Generalitat envia un 
missatge que és llegit en el transcurs del sopar. 

 Campanya publicitària a l’espai públic “A més avortaments, menys pensions de 
jubilació”. 3.000 cartells de grans dimensions i 10 tanques publicitàries a Barcelona, 
Terrassa, Girona i Blanes. 

 Lliurament al president de la Generalitat de la “Carta de les 100 entitats de laics 
catòlics en nom de l’amistat civil” reclamant respectes per les nostres creences 
religioses. 

2012 

 Turisme religiós per a la Diputació de Barcelona. Elaboració d’un estudi sobre llocs i 
rutes,  que poden ser destins d’interès per al turisme interessat cultura,  arquitectura, 
història, tradicions i costums, i gastronomia,  lligades al fet religiós. 

 Celebració del Congrés “Crisi econòmica i crisi social: una qüestió moral?” per 
reflexionar sobre l’estat del benestar, la perspectiva catòlica de la crisi i les relacions 
entre ètica i economia, i debatre diferents fórmules d’assoliment d’una major justícia 
social com l’economia de comunió, l’economia social de mercat i el tercer factor.  

 Oposició a l’Eurovegas, el macrocomplex de casinos i jocs d’apostes. Reflexió, sessió 
informativa, debat i declaració. 

 Commemoració del 50è aniversari del Concili Vaticà II. Diàleg sobre la seva 
incidència en general i a Catalunya. 

 



 

 

 

2013 

 El gener e-Cristians, presentada com a acusació particular, recorre la sentència que ha 
absolt a tots els inculpats per avortaments il·legals en el ‘cas Morín’. El novembre el 
Tribunal Suprem anul·la la sentència dictaminant que s’ha de repetir el judici.  

 Sopar-col·loqui amb el Dr. Guzmán Carriquiry sobre “De Benedicto XVI al papa 
Francisco: retos y perspectivas eclesiales”. 

 S’inicia el programa Barris Solidaris destinat a ajudar en situacions concretes, 
especialment a joves, nens i gent gran que viuen en barris amb condicions difícils, 
vehiculant la solidaritat amb altres barris benestants. 

 Constitució de Catalunya Jove, una associació de joves cristians amb inquietuds que 
observen com la societat es troba en una profunda crisi econòmica, social i moral.  

 Cristianisme Social. Moviment social cristià d’alliberament. Jornada “Crisi 
econòmica i crisi moral. 

2014  

 Querella contra l’empresa que va comercialitzar el caganer amb la imatge de la 
Moreneta. Es va arribar a un acord amistós basat en un conveni de cessament 
d’activitats i en l’obligació de la confidencialitat del seu conjunt. 

 Elaboració d’una anàlisi dels principals problemes i conflictes de la llei de privilegis 
per al col·lectiu LGBTI. 

 Jornada “Crisi econòmica, discriminació, desigualtat i pobresa. Reflexions socials 
cristianes”, amb la participació de Benigno Blanco i Francesc Torralba. 

2015 

 Accions en relació amb la llei tramitada al Parlament de Catalunya sobre la “Igualtat 
Efectiva entre Dones i Homes”: informe, alerta als diputats, declaració. 

 Conferència de Josep Antoni Duran i Lleida sobre "La presència dels cristians en les 
institucions polítiques. Quina és la situació, quines són les perspectives" 

2016 

 Repetició  del judici contra el Dr. Morín (gener). En aquesta ocasió el resultat va ser la 
seva condemna (juny). 

 Actuacions davant la paròdia del Pare Nostre al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona durant el lliurament de premis Ciutat de Barcelona: declaració, presentació 
d’una denúncia a la Fiscalia contra Dolors Miquel, alerta demanant a l’alcaldessa que 
rectifiqui les seves declaracions lloant a  Dolors Miquel, carta oberta de 12 laics catòlics 
a l’alcaldessa.  



 

 

 Cartes a la síndica de Barcelona i al director general d’afers religiosos en referència a 
l’expulsió de la Missa de Nostra Senyora de la Mercè del programa oficial de la 
festa major de Barcelona  

 Campanya de Nadal al carrer “Jesús neix. Felicitem el Nadal”. 

2017 

 Campanyes de cartells al carrer:  

- “Catòlic. Però no massa”. L’arquebisbe de Barcelona ens felicita per la iniciativa i 
a continuar endavant. També taules  rodones i diàlegs  

- “Solidaritat amb els més perseguits. Ada Colau acollir als refugiats cristians no 
és “vulnerar els drets humans”. 

 Campanya “Retorn dels batejats”. 
 Document “Crítica a la perspectiva de gènere. Desfent la confusió” i “Què és la 

perspectiva de gènere. Preguntes  i respostes”.  
 Campanya “Ara Concòrdia”. Trobada per reflexionar sobre el conflicte de Catalunya i 

dialogar sobre les iniciatives i activitats a desenvolupar per contribuir al diàleg i a la pau 
civil. 

 Segueixen les iniciatives al voltant de la supressió Missa de Nostra Senyora de la 
Mercè del programa d’actes de la Festa Major de Barcelona: carta a la síndica de 
Barcelona, carta a l’alcaldessa de Barcelona. 

 Treball de recerca sobre la “Influència de l’humanisme secular en la llibertat religiosa 
dels cristians a Europa” per a Open Doors. 

 Denúncia, declaració i alerta dirigida al president de la Generalitat sobre l’ofensa d’Arran 
a la Verge de Montserrat per gravar un vídeo en el camerino de la Verge amb dues, reals 
o presumptes, lesbianes demostrant la seva passió sexual. 

2018 

 Campanya  per la Concòrdia:  cartell “Fem concòrdia” i acte “El Remei és la Concòrdia” 
a la Parròquia de Nostra Senyora del Remei  

 Campanya contra l’eutanàsia. Vídeos, presentacions i argumentari en contra.  
 Argumentari “L’eutanàsia mata”. 

2019 

 Cartes del president d’e-Cristians demanant la substitució del PIB per un 
indicador millor (president del govern, president de la CE, secretari Santa Seu, 
president Pontifici Consell de Justícia i Pau). 

 Declaració “Sobre la pederàstia a l’Església. 10 criteris i una conclusió”. 
 Campanya Disney Netflix 
 Difusió de l'Encíclica del Papa Francesc, Laudato Si’. Conferència Mn. Costa: 

Emergència climàtica. Què hi podem fer els cristians? 



 

 

2020 

Les limitacions de la Covid-19 no van aturar la nostra activitat. 

 Campanya Crida a la societat: “Tràgica situació de les persones de més edat en el 
sistema sanitari de Catalunya” La primera anàlisi crítica sobre el cribratge de gent 
gran durant la primera onada de Covid-19. 

 Dictamen jurídic sobre l’obertura i accés de llocs de culte durant la pandèmia, i 
observacions al document de la DGAR sobre recomanacions davant les festivitats i 
celebracions religioses durant la pandèmia. Un instrument que va ser útil a molts 
sacerdots d’arreu d’Espanya.  

 Creació de la Plataforma “Los 7000”.  
 Vídeo trobades entorn de temes i persones de gran interès. Durant el període de 

pandèmia.  
 Nova web d’e-Cristians. Vàrem aprofitar el temps del confinament. 

2021 

 Iniciativa d’e-Cristians per a la constitució de l’Asamblea de Asociaciones por la Vida, 
la Libertad y la Dignidad i del seu  del grup de Coordinació e-Cristians, Federación 
Asociaciones Pro vida, Asociación Católica de Propagandistas, Cristianos en Democracia, 
Foro de la Familia i One of Us.  

 Primera trobada virtual de l’Assemblea amb la participació de més de 100 
associacions i entitats. 

 Misses mensuals  a la Basílica de la Mercè, perquè la Mare de Déu ens deslliuri de la 
pandèmia. 

 Cicle de conferències presencials “Trobades a la Mercè”. 
 I Assemblea Cristiana Oberta – Assemblees Cristianes. 

2022 

 Club de Lectura. 
 Gran Manifestació a Madrid en defensa de la Vida i la Veritat. 
 Constitució del grup sobre educació afectiva i sexual. 
 Recurs als decrets de l’ensenyament de l’educació bàsica i de Batxillerat de la 

Generalitat de Catalunya. 
 Informe a la Majoria “L’Església com a boc expiatori i l’ocultació de la pederàstia”. 
  Informe sobre la proposició no de llei relativa a encomanar al Defensor del Poble 

la creació d’una comissió independent amb l’encàrrec d’elaborar un informe sobre les 
denúncies  per abusos sexuals en l’àmbit de l’Església Catòlica i el paper dels poders 
públics. Possibilitats d’actuació. 

 Campanya d’informació sobre la realitat de la pederàstia a la nostra societat i a 
l’Església. 

 Presentació d’un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional contra 
l'acord de 10 de març del 2022, del Ple del Congrés dels Diputats, que va aprovar la 
Proposició no de Llei dels Grups Parlamentaris Socialista i Basc (EAJ-PNB), relativa a 



 

 

encomanar al Defensor del Poble la creació d'una Comissió independent amb l'encàrrec 
d'elaborar un informe sobre les denúncies per abusos sexuals a l'àmbit de l'Església 
Catòlica. 

 Anàlisis que varen posar en relleu les deficiències  dels dos informes del diari  El 
País, que forniren la seva informació periodística sobre els casos de pederàstia en 
l’àmbit de l’Església. 

 Constitució del grup d’Associacions per la Vida de Catalunya, membre de 
l’Assemblea per la  Vida, la Dignitat i la Llibertat 

Quasi 90 actuacions  accions destacades al llarg d’aquests anys, que en molts casos han 
necessitat mesos i mesos de preparació i despeses importants, que hem aconseguit 
afrontar sense incórrer en cap deute que carregui a la nostra entitat. Tot això, a més de les 
tasques quotidianes, fruit de les demandes que es produeixen per part de persones, grups, 
famílies, escoles...  

Una actuació sempre duta terme sota criteris de cercar la unitat d’acció, de construir 
sinergies i treball en comú que pal·liïn un dels principals defectes: la diàspora catòlica; la 
dificultat de treballar plegats. L’altre criteri és fer-nos presents en la vida pública 
d’acord amb la doctrina social de l’Església,  i en aquells temes i àmbits que en cada 
moment semblen més necessitats de resposta cristiana. 

Ara ja saps què fem. Si ho comparteixes, ajuda’ns.  

 La millor ajuda és que et facis soci d’e-Cristians.  

- A través de la nostra web (https://e-cristians.cat/fes-te-soci/)  

 També pots ajudar-nos econòmicament fent una aportació:  

- A través de la nostra web (https://e-cristians.cat/fes-una-aportacio/)   
- O al nostre compte corrent (IBAN): ES05 0182 1797 3902 0153 7576.  

 

https://e-cristians.cat/fes-te-soci/
https://e-cristians.cat/fes-una-aportacio/

