L'Església Catòlica com "guia important" en el diàleg social nacional de Costa Rica
05/07/2019 - Fides

El President de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, es va reunir el 3 de juliol passat, amb l'Arquebisbe de San José,
monsenyor José Rafel Quirós, durant més de dues hores amb l'objectiu d'establir un diàleg sobre els diversos temes de la
realitat social nacional. La nota de l'arxidiòcesi de San José enviada a l'Agència Fides, informa que l'arquebisbe de Sant Josep
va estar acompanyat pel bisbe auxiliar, Daniel Blanco; i pels sacerdots Edwin Aguiluz i Luis Alejandro Rojas. Amb el president
Alvarado van estar el ministre de la Presidència, Rodolfo Piza; la ministra de Comunicació, Nancy Marín; i el viceministre de la
presidència, Juan Alfaro. El president va lliurar una carta al bisbe Quirós en resposta a les propostes de la Reunió Social
Multisectorial (ESM) i va expressar la seva convicció que "l'Església Catòlica és una companya de primer ordre en aquests
diàlegs".

La Conferència Episcopal de Costa Rica (Cecor) va publicar una declaració, amb data del 28 de juny titulada "Feliços els qui
treballen per la pau", en la qual, davant la violència i el descontentament general registrat en les últimes setmanes al país, va
convidar a buscar "un diàleg constructiu" recordant que sempre cal "posar la persona en el centre de totes les activitats
polítiques i projectes legislatius".
"Els diferents sectors tenen tot el dret de manifestar-se i de ser escoltats", van expressar els bisbes els que es van convertir en
portaveus de la població costa-riqueny, que reclama una major justícia social, oportunitats de treball, educació no ideologitzada,
respecte pels valors ètics i morals, distribució més equitativa de la riquesa ... "És hora de començar un procés de diàleg social
concret i constructiu buscant sempre el bé comú, sense posar davant seu interessos personals, de grup o de poder", demanen
els bisbes. "D'aquesta manera, tota temptació violenta, -que mai porta a res positiu-, es deixarà de costat. La pau social és
fonamental, però per construir-la es requereix la voluntat de tots".
El president de Costa Rica ha anunciat l'obertura de taules de diàleg amb els diversos sectors per satisfer les seves necessitats
i identificar solucions comunes, sempre que el bloqueig acabi. "El govern té una disposició absoluta al diàleg, però el bloqueig
ha d'acabar. No permetrem que les famílies i la producció nacional es vegin afectades per més temps", va dir el president en un
missatge als habitants de Costa Rica sobre la situació al país. També va informar que a aquestes taules de diàleg assistirien
com a delegats la Defensoria dels Habitants, representants de l'Església Catòlica i altres protagonistes com a garants.
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