
Moció Actes Religiosos 
 
Vivim en una societat complexa i diversa en que cadascuna de les persones té pensaments               
i creences pròpies i respectables sempre que no suposen la negació de les llibertats de les                
altres. Lluny de negar la diversitat de formes religioses, l’espai compartit, l’espai públic, ha              
de ser reflex de totes i cadascuna de les formes de transcendència i, també, de la negació                 
d’aquestes. 
 
Només l’obligatorietat d’un fet religiós fa que tothom, sense excepcions, l’assumisca com a             
propi. Per això, des de la CUP defensem un espai públic laic on tothom puga expressar-se                
però ningú no en siga amo i senyor. 
 
La laïcitat és una eina per ajudar a construir una societat basada en els valors de la                 
tolerància, la pluralitat i el respecte mutu. Les institucions públiques de Pedreguer han de              
garantir la llibertat de consciència i d’independència respecte a qualsevol confessió           
religiosa, per respecte a la pluralitat ideològica, de conviccions, creences i religions dels             
ciutadans i ciutadanes del poble. 
 
L’Ajuntament de Pedreguer ocupa una posició privilegiada respecte la ciutadania, situant           
aquest, com a un agent vertebrador de la vida democràtica de la ciutadania de Pedreguer. 
El consistori té l’obligació moral i democràtica d’evitar, o intentar evitar, amb tots els mitjans,               
qualsevol tipus de discriminació o privilegi en aspectes religiosos, per tal de garantir el              
principi democràtic d’igualtat de drets de totes les persones de la ciutat. 
 
Tenim clar que una de les religions que ha deixat un pòsit cultural més destacat en les                 
tradicions pròpies del poble ha estat el cristianisme. No ens extendrem ara a explicar o               
compartir els motius que ha portat a aquest fet, que són diverses però ben poc relacionades                
amb el conreu de la cultura democràtica i la promoció de la diversitat que hui ens és pròpia                  
com a poble. 
 
Per tot això, des de la CUP de Pedreguer no posem en dubte que les Festes de Juliol                  
estiguen associades a algun sant, però creiem que cal separar estrictament la celebració             
popular de la religiosa, alhora que creiem que el protagonisme de la festa l’ha de tenir la                 
gent, no la institució. 
 
No parlem ara i ací de les creences pròpies de cada persona sinó, precisament, de la tan                 
invocada representació de la institució, que ha de ser neutra. En cap cas, es pot ni es vol                  
prohibir la participació de cada persona, quan no exerceix de regidor/a o alcade/ssa, en els               
actes que crega addients. 
 
La CUP de Pedreguer proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer- Que els càrrecs electes municipals o qualsevol altra representació d’organismes           
dependents de l’Ajuntament no acudisquen, en tant que autoritats, a les misses ni             
processons que es realitzen durant l’any o altres actes religiosos. 
 



Segon- La participació en actes religiosos de les persones que ostenten els càrrecs electes              
del municipi o qualsevol altra representació d’organismes dependents de l’Ajuntament, si           
aquestes són fidels o religioses, s’ha de fer a títol personal, sense ocupar un lloc reservat ni                 
comparéixer en representació de cap institució. 
 
Tercer- En les manifestacions religioses públiques, cal evitar la participació dels cossos i             
forces de seguretat, en aquest cas i com a competència municipal, la Policia Municipal. 
 
Quart- Traslladar els acords d’aquesta moció a les entitats religioses de la ciutat. 
 
 


