Acord “Religions per la llengua”, un compromís de les entitats
religioses de Catalunya a favor del català
Avui dia podem constatar que bona part de les tradicions religioses i conviccionals d’arreu
del món som presents a Catalunya, on conformem un espai divers i plural.
Les aportacions que les tradicions religioses hem fet a Catalunya han permès al nostre
país esdevenir el que és, i l’hem de seguir enriquint cada dia.
La cultura catalana mai ha estat deslligada de la cultura religiosa i espiritual, i de la
mateixa manera que molts dels primers textos escrits en llengua catalana eren textos
religiosos, també ho poden ser molts dels textos més actuals i contemporanis.
La llengua catalana és un patrimoni comú de tota la ciutadania i els diversos grups
religiosos i conviccionals hem demostrat al llarg de la història que es pot viure en llengua
catalana des de qualsevol posició, pràctica o creença.
Conèixer o emprar el català és una mostra de compromís amb el país. En un món que
canvia de manera constant, arrelar-se no sempre és fàcil, però es tracta d’un procés
necessari per teixir vincles. En aquest sentit, la llengua catalana permet la trobada en la
diversitat. I cal promoure’n l’ús, perquè si s’utilitza àmpliament i des de les més diverses
posicions constitueix un element de cohesió social molt important.
Les diferents tradicions religioses i espirituals refermem el nostre compromís per fer
aportacions en la creació i l’enfortiment de la cultura en català i per seguir esdevenint,
així, agents promotors de l’ús de la llengua.
El Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General d’Afers Religiosos, impulsa
aquest acord de les entitats religioses en el marc del Pacte Nacional per la Llengua, un
projecte de país promogut pel Govern de la Generalitat.
Les comunitats religioses de Catalunya ens comprometem a promoure l’ús social del
català en els nostres àmbits, ja sigui introduir-lo en aquelles comunitats on gairebé encara
no és present, augmentar-lo on és incipient o enfortir-lo en la nostra acció quotidiana.
Mitjançant la signatura d’aquest document, que representa una declaració col·lectiva i
transversal que interpel·la a tothom, ens adherim a aquest acord.

