Seu de Rubí
-Arribem als 30 anys del CDE. Quins record !!! Puc ben dir que sóc
pre-Col.lectiu i pre-vinculació, ja que vaig formar part d’aquell
grup de persones que ens trobàrem el febrer de 1986, en el segon
Fòrum Home i Evangeli, en un taller denominat “Feminisme”,
moderat per la Maria Martinell. A partir d’aquest encontre unes
quantes pensaren que podríem tornar a trobar-nos per continuar
aprofundint en un tema tan cabdal per a nosaltres, dones catòliques.
Va ser el germen del naixement del CDE.
El 1987 el CDE ja estava també a Rubí, amb la col.laboració d’unes amigues entusiastes
en el projecte. Entre elles la Teresa Miralles i la Rosa Prats que, juntes i des d’aquells
inicis, formem actualment el grup del CDE a la nostra població.
-El balanç d’aquests últims cinc anys el considero positiu, com a continuació de
l’esperit fundacional del CDE, que en síntesi és que la dona sigui reconeguda en paritat
a l’home dins de la nostra església catòlica, també en les altres esglésies i religions i en
la societat en general.
-El CDE, en un sentit ampli, pot sentir-se satisfet de les activitats que porta a terme:
jornades d’aprofundiment teològic feminista, manifestos, celebracions, edicions de
llibres, publicació de la nostra revista, conferències i activitats vàries en les diferents
Delegacions i, com a molt rellevant, destacaria la celebració mensual del Memorial del
Senyor a la seu de Barcelona.
A Rubí, encara que la nostra activitat ha disminuït des del 2013, destaquem que el gener
de 2014 Ràdio Rubí ens convidà a un debat que tractava: “L’avantprojecte de llei sobre
l’avortament”, i el maig d’enguany la Parròquia de Sant Josep de Terrassa ens encarregà
l’organització d’una Vetlla de Pregària que portàrem a terme amb el títol “Jesús dialoga
amb una dona estrangera”.
-Actualment el CDE té uns reptes importants: per una banda han passat 30 anys des dels
seus inicis, la societat ha canviat i, per tant, la difusió de continguts hauria de ser
diferent. Per altra banda, es tractaria d’arribar a les persones no convençudes i a les
indiferents; les que formem part del CDE ja n’estem de convençudes.
-El CDE té un rol importantíssim avui dia, i és el de ser un col.lectiu incòmode per a la
majoria d’estaments de la jerarquia eclesiàstica. El CDE ha de continuar sent la terra
abonada on ha de continuar creixent amb entusiasme el testimoni de Jesús de Natzaret,
que ens anuncià un Déu Mare-Pare per a qui no hi ha superioritats dels uns sobre les
altres.
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