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Reportatge

L'Estat Vaticà

El Vaticà ( el seu nom oficial és Estat de la ciutat del 
Vaticà) és un estat que està  ubicat dins la ciutat de 
Roma.  Té  una  extensió  de  0,439  km2  amb  una 
població aproximada de 900 habitants,  dels quals 
450  gaudeixen  del  dret  de  ciutadania  vaticana, 
mentre  que  la  resta  només  estan  autoritzats  a 
residir al país, sense dret de ciutadania.  Gairebé la 
meitat  dels  ciutadans  resideixen  fora  del  territori 
cedit  per  Itàlia  en  altres  països,  per  motius  de 
treball. 

La ciutat-estat és tant petita que Sant Pere Vaticà 
n'ocupa el 7 % del total de la superfície.

 
Sant Pere Vaticà

L'etimologia del topònim sembla ser que esdevindria 
del  turó  del  Vaticà  (vaticinium)  que  voldria  dir 
predicció, perquè antigament en aquest turó havia 
estat un oracle etrusc.

La Ciutat del Vaticà alberga la Santa Seu, màxima 
institució de l'Església Catòlica. Encara que els dos 
noms «Ciutat del  Vaticà» i  «Santa Seu» s'utilitzen 
sovint  com  si  fossin  equivalents,  el  primer  es 
refereix a la Ciutat i al seu territori, mentre que el 
segon  es  refereix  a  la  institució  que  dirigeix 
l'Església i que té personalitat jurídica pròpia (com a 
subjecte de Dret internacional). Rigorosament, és la 
Santa  Seu,  i  no  l'Estat  del  Vaticà,  el  que  manté 
relacions  diplomàtiques  amb  els  altres  països  del 
món. D'altra banda, el Vaticà és qui dóna el suport 
per a l'activitat de la Santa Seu. 

Història del Vaticà
- 756: s'inicia la història dels Estats Pontificis.

-  1860:  l'exèrcit  del  rei  d'Itàlia  Víctor  Manuel  II 
conquereix  els  Estats  Pontificis  i  deixa  el  Vaticà 
solament  en  possessió  de  Roma  i  la  seva  regió 
costanera.
-  1870:  Víctor  Manuel  pren  possessió  d'una  gran 
part de Roma arran de la  Guerra Francoprussiana i 
la proclama nova capital del seu regne.
Amb aquest fet  va acabar amb els Estats Pontificis. 
El Papa Pius IX i els seus successors van discutir la 
legitimitat d'aquests actes i van proclamar que eren 
"presoners" a la ciutat del Vaticà.
-  1904:  El  Papa  Pius  X  va  tallar  relacions 
diplomàtiques amb el govern francès perquè aquest 
havia  introduït  l'educació  secular  en  les  escoles 
franceses
- 1917:  Benet XV  proposa un pla de pau per a la 
Primera Guerra Mundial que va ser totalment ignorat 
per la comunitat internacional.
-1929: els  Pactes del Laterà  són signats per  Pietro 
Gaspari  en representació  del  Vaticà  i 
BenitoMussolini,  primer ministre italià italià, l'11 de 
febrer  durant el pontificat de Pius XI. Amb aquest 
pacte es va donar per acabada la disputa amb que 
existia des de 1870. Amb el reconeixement d'aquest 
minúscul  Estat  el  concordat  va  garantir  la  total 
independència del Papa.
- 1939: esclata la Segona Guerra Mundial; el Vaticà 
es declara neutral.
- 1965: Pau VI clausura el  Concili Vaticà II.
- 1981: sofreix un atemptat.
- 2003: el Vaticà s'oposa a la  invasió de l'Iraq per 
part dels EUA i els seus aliats.
- 2005: Mor el papa Joan Pau II i assumeix el papat 
Benet XVI.
-  2012:  l'escàndol  Vatileaks  descobreix  una  lluita 
interna a l'administració de l'estat.
- 2013: el Papa Benet XVI renuncia a continuar sent 
el cap suprem de l'església catòlica i abdica el 28 de 
febrer de 2013.


