Glossa

Vídeos per desmuntar mites
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Com sempre, l’Església està essent observada i assetjada
mediàticament per continuar una secular operació de desacreditació. És cert, que algunes de les notícies que han
omplert els diaris aquest estiu —nous informes sobre abusos sexuals, crítiques d’eclesiàstics al Sant Pare…— ens
afligeixen profundament i demanen un nou temps de conversió de pastors i fidels com ha demanat el papa Francesc
durant aquest mes d’octubre, amb una pregària especial
per l’Església.
D’altres temes, com les immatriculacions de béns immobles, l’exempció de l’impost sobre aquets béns, el finançament de l’Església i la destinació d’aquests diners, són tractats pels mitjans de comunicació sovint amb la intenció de
crear un clima negatiu sobre l’Església catòlica i crear un
estat d’opinió que permeti als legisladors canviar la relació
entre l’Església i l’Estat sense massa costos electorals.
Fa un temps, la Conferència Episcopal va treure uns vídeos que es poden trobar al youtube o al portal de “portantos”
que expliquen d’on provenen els diners de l’Església i quina tasca es duu a terme amb aquests recursos.
Ara, aquests vídeos estan traduïts al català i el subdepar-

tament d’autofinançament els ha penjat a la pàgina web
del bisbat. Són tres vídeos, d’aproximadament 3 minuts i
mig de durada cada un, on s’explica:
1. Història del finançament de l’Església: en aquest vídeo
podreu veure com es finança l’Església, és a dir, d’on arriben els diners.
2. La tasca de l’Església: en aquest vídeo s’explica breument tot el que fa l’Església, és a dir, quina labor desenvolupa i quin impacte té a la societat.
3. Mites i llegendes: en aquest últim vídeo es volen desmuntar alguns mites i llegendes que ronden, des de fa
temps, sobre aquests dos aspectes anteriors.
Us animo a mirar aquests vídeos perquè molt sovint
constatem que les notícies als mitjans corren a base de
titulars cridaners que simplifiquen o falsifiquen la realitat. Els catòlics tenim el deure d’informar-nos amb rigor
i veracitat sobre les coses i més si ens importen i afecten.
A més, d’una manera molt amena poden resoldre alguns
dubtes que comprensiblement podeu tenir. Espero que
us siguin útils i que, si és el cas, els redirigiu a aquelles
persones que potser, algun dia, us han comentat algun
d’aquests aspectes i no heu sabut com respondre.
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