
 

Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a la Junta de Portaveus per reconèixer la figura de Pere 

Casaldàliga  

 

Gabriel Fernàndez i Díaz, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 

És evident que la figura de Pere Casaldàliga i la seva tasca supera el religiós, sent un referent en la defensa i la 

lluita de drets per aconseguir una vida digna per a totes les persones a Catalunya i el mon sencer.   

Pere Casaldàliga va arribar a Sabadell exercint el sacerdoci l’any 1952 i va exercir de professor, fent una tasca 

social molt important durant més de 6 anys. La seva figura a la nostra ciutat encara es recordada per molta 

gent que van compartir aquells anys amb ell.  

Sabadell era una ciutat on les desigualtats socials i les mancances de tot tipus eren molt visibles al carrer i per 

amplis sectors de la ciutat. Barraquisme en barris sencers de la ciutat, falta d’enllumenat, malnutrició i 

deficiències de salut eren el pa de cada dia. En aquell context la seva figura es va transformar en una peça clau 

desenvolupant una tasca ingent i vital per atendre les necessitats i voler millorar la situació de les persones 

més desafavorides. Fins i tot, quan calia, incomodant certs estaments socials de la ciutat vinculats amb el 

franquisme i les classes benestants de la ciutat.  

L’any 1957 Pere Casaldàliga funda la revista “Eufòria” amb la que es parlaven de diversos temes d’actualitat 

de la ciutat i que va patir la censura del règim franquista. És innegable que Sabadell va marcar la seva vocació 

com ell mateix va reconèixer despertant una visió teològica dels evangèlics catòlics des de la opció preferencial 

pels pobres. Sabadell va ser, sense dubte, la llavor que el va portar a ser un dels principals teòlegs 

contemporanis de la teologia de l’alliberament.  

Per tot això, demanem:  

1- Que la ciutat atorgui la medalla del mèrit ciutadà a títol pòstum a Pere Casaldàliga  

2- Que la ciutat de Sabadell reconegui la figura de Pere Casàldaliga i que la Comissió del Nomenclàtor 

iniciï l’estudi per dotar un carrer o una plaça de la ciutat amb el seu nom ja que compleix amb els 

requisits. 

No obstant, la junta de portaveus resoldrà 

 

Sabadell, 28 d’agost de 2020 

 

 

Gabriel Fernàndez i Díaz 

Portaveu del GM d’ERC 

 

 


