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Ressenya 

 
El desenvolupament de la llibertat de consciència té molt a veure 

amb la capacitat real d’oferir visions plurals sobre les condicions 

mínimes que requereix la construcció d’un espai públic 

veritablement democràtic, humanista, integrador i convivencial. És 

per això que, des de la diferència d’inquietuds i d’opcions, la Lliga 

per la Laïcitat ofereix aquest ventall d’eines per a la reflexió, la 

crítica i l’acció. Us presentem aquest recull de ponències
1
, d’orígens ben diversos, que 

plantegen la possibilitat d’una democràcia laica, ciutadana i responsable. La vertebració 

de l’espai públic des de les diferents concepcions del marc de la laïcitat serà una 

garantia per a la defensa del desplegament de les potencialitats de la riquesa espiritual 

de la societat, oposades a qualsevol pretensió hegemonista, totalitària o exclusivista. 
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1
 L’origen de les quals es troba en el II Encuentro por la Laicidad, celebrat a Barcelona al juliol de 2002.  



- Ateisme i Laïcitat. 

 Joan Carles Marset. Geòleg i editor. Portaveu d’”Ateus de Catalunya”.  

 

- Laïcitat i construcció de la pau: un nou Dret internacional.  

 Santiago Castellà. Doctor en Dret.  

 

- Laïcitat i autoderminació.  

 L’autodeterminació dels individus contra el mite de les pàtries o per què 

Madrid no és París.  

 Jordi Serrano. Director de la Fundació Ferrer i Guàrdia.  

 Vicenç Molina. Professor d’Ètica empresarial de la Universitat de 

Barcelona.  

 


