
 
 

COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA 
RELLEU DEL BISBE 

 
 
 
Els objectius del Col·lectiu de Dones en l’Església no es veuran afectats pel 
tarannà del nou bisbe de Girona. Ara bé, a nosaltres ens importa la bona marxa 
de l’Església (Poble de Déu). És per això que, amb la llibertat amb que actuem 
les sòcies del CDE, som unes quantes que ens hem responsabilitzat en 
diverses tasques que afecten el funcionament  de l’Església de Girona. I per 
tant seguim amb interès el relleu del bisbe. 
 
Coneixem i algunes hem contestat l’enquesta d’Església Plural de Girona. 
També hem seguit el perfil de bisbe que demanen des de Justícia i Pau i des 
del Fòrum Joan Alsina, i ens sentim properes a aquestes reivindicacions o 
propostes. 
 
Recollint algunes de  les conclusions del Segon Sínode Europeu de Dones, 
“Atrevir-se a la diversitat” (Barcelona-Agost del 2003) i amb el desig de 
comprometre’ns en el servei, en la nostra Església de Girona, voldríem un 
bisbe que ens ajudés en la nostra lluita per aconseguir: 
 
- Que ens acceptin i acullin en lloc de culpar i condemnar, ajudant a les 

dones silencioses i silenciades a desbloquejar-se i allunyar les pors i els 
temors. L’Evangeli ens convida a pensar i a parlar lliurament. No fer-ho és 
ser infidels al seu missatge. 

- La utilització d’un llenguatge inclusiu, en les celebracions, i  també per a la 
divinitat. 

- Formes alternatives de culte: voldríem poder celebrar la nostra espiritualitat 
en comunitats inclusives i obertes. 

- Que permetin accedir a les dones a tots els ministeris. Jesús no ens va 
discriminar. Hi havia dones apòstols. Perquè l’Església no ha de ser menys, 
sinó més que una democràcia. 

- Com que no podem oblidar la xacra de la violència que pateixen tantes 
dones en la societat, voldríem un nou bisbe molt sensibilitzat, que convidi a 
la pregària, i que sigui valent en la denúncia pública, i prest a donar ajuda i 
suport a totes les víctimes. 

- Denunciar totes les formes d’abús a les nostres comunitats de fe. El Poble 
de Déu demana amb insistència una bona direcció intel·ligent, sol·lícita, i 
que permeti que tothom participi com a membre de ple dret en la 
construcció d’una nova Església misericordiosa, acollidora de totes les 
persones, que respecti i animi la llibertat, i que per sobre de lleis i 
tradicions, ESTIMI, tal com va aconsellar Jesús. 
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