Unió Democràtica va subvencionar
l’Arquebisbat de Barcelona per fer el seu nou
web i full dominical
El Govern català va destinar l'any passat 294.164 euros a projectes
de comunicació d'àmbit religiós, sobretot per a la religió catòlica.
L'àrea d'Afers Religiosos, fins fa poc dirigida per Unió
Democràtica, va donar 45.000 euros a l'Arquebisbat de Barcelona
per fer el seu nou web i full dominical. Els grups 'mediàtics'
cristians que van rebre més ajuts públics de la Generalitat són
Catalunya Cristiana, l'Abadia de Montserrat o el Cercle d'Estudis
Conciliars per al funcionament del portal CatalunyaReligio.cat.
Totes aquestes dades apareixen al 'Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya' (DOGC).
Marc Font

El Govern català va destinar l’any passat un mínim de 294.164 euros a projectes de comunicació
religiosa. L’àrea d’Afers Religiosos, fins ara governada per Unió Democràtica, va donar 45.000 euros
a l’Arquebisbat de Barcelona per fer el nou web i full dominical, però també havia concedit fons a
CatalunyaReligio.cat, a la revista ‘Catalunya Cristiana’ i, entre d’altres, a El Punt Avui Televisió.
Totes aquestes dades apareixen al ‘Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya’ (DOGC). La major
part, 211.494 euros —el 71,8%—, corresponen al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos, mentre que el 28,2% restant
—82.670 euros— es va repartir des del Departament de Presidència.
La subvenció més important són els 43.000 euros que va rebre l’Arquebisbat de Barcelona per a
“projectes de comunicació de l’Església de Barcelona: nou web, nou full dominical i altres projectes
tecnològics”. Immediatament després hi ha els 29.070 euros que van anar a parar al Cercle
d’Estudis Conciliars per al funcionament del portal CatalunyaReligio.cat. Promicsa, la societat
editora del ‘Diari de Tarragona’, va ser beneficiada amb més de 25.000 d’euros, repartits en dues
subvencions: l’una per a la secció de religió del rotatiu i l’altra per a uns quaderns col·leccionables
dedicats a les 12 confraries de Tarragona.
També supera els 20.000 euros la Xarxa de Servei i de Comunicacions 2014, SL, per al programa
‘Religió’, que s’emet setmanalment a El Punt Avui TV. Posteriorment, vénen projectes com els de
L’Abadia de Montserrat (19.668,17 €), el Bisbat de Girona (13.000 €), la revista Presència’ —també
vinculada a El Punt Avui— (10.400 €), la revista ‘El Ciervo’ (8.850 €), l’agència de notícies cristiana
Laflama.info (8.000 €), el ‘Diari de Girona’ (7.500 €), el diari lleidatà ‘La Mañana’ (6.000 €) o
l’Associació Plataforma Mozaika per la promoció de la cultura jueva de Catalunya (5.000 €) són els
altres projectes beneficiats per aquesta sèrie de subvencions. La Fundació Periodisme Plural va
rebre 15.000 euros per a un documental sobre “el paper de l’Església catòlica en la recuperació de
la democràcia i de la cultura catalana”.
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Uns 80.000 euros d’aquests gairebé 300.000 euros són repartits des de Presidència en el marc de les
ajudes estructurals a mitjans de comunicació editats en català, que es donen cada any
independentment de qui governi a la Generalitat. Més de la meitat de l’import recau en la Fundació
Catalunya Cristiana per a l’Evangelització, per a la publicació de la revista ‘Catalunya Cristiana’, que
rep 46.116 euros. Publicacions de l’Abadia de Montserrat va sumar gairebé 25.000 euros per a les
publicacions ‘Piu-Piu’ (6.276 euros) i ‘Serra d’Or’ (18.590 euros). La resta dels fons es reparteixen
en quatre publicacions petites que reben menys de 5.000 euros per cap.

Quins grups ‘cristiano-mediàtics’ reben més ajuts?
Globalment, ‘Catalunya Cristiana’ és la publicació religiosa de Catalunya més subvencionada
durant el 2014, un fet que s’explica perquè és la que té una major difusió en paper de la seva
publicació. Després hi ha l’Abadia de Montserrat, que en diversos projectes acumula més de 44.500
euros, i en tercer lloc apareix l’Arquebisbat de Barcelona, gràcies als 43.000 euros rebuts des del
Departament de Governació.
L’àrea de Governació, que s’encarrega de donar la major part d’aquestes subvencions a projectes
comunicatius entorn de la religió, era una de les que estaven en mans d’Unió Democràtica de
Catalunya (UDC), un partit que té entre els seus principis fundacionals la difusió dels “valors
cristians”, ja que formava part de l’àrea de l’exvicepresidenta Joana Ortega. L’aleshores director
general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, també és militant d’UDC, partit del qual ha estat
conseller nacional i membre del comitè de govern.
L’any passat, com s’ha fet en anys anteriors amb governs de diferents colors polítics, es van atorgar
aquesta sèrie de subvencions amb l’objectiu de “fomentar la cultura religiosa en la societat catalana,
promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i
l’actualitat religiosa”.
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