
Proposició dels Grups Municipals DM i CUP per la laïcitat de l’Ajuntament 

La ciutadania de Manresa és cada vegada més plural en diferents aspectes, com ara la religió. 
Aquesta pluralitat atorga a la ciutadania de Manresa un valor afegit com a societat.

Des de les institucions públiques s’ha d’afavorir la convivència d'una forma igualitària i imparcial entre
totes les possibles opcions religioses i de culte, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. No es 
pot afavorir aquesta convivència sense un consistori i unes institucions laiques.

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 Manresa 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 de Manresa, reafirmant l’Ajuntament  com a una 
institució laica 

L’Ajuntament de Manresa ocupa una posició privilegiada respecte la ciutadania, situant aquest, com 
a un agent vertebrador de la vida democràtica de la societat manresana

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.

Per tot el que s'ha exposat amb anterioritat, proposem els següents acords:

Primer: Retirar de tots els edificis públics de la ciutat qualsevol simbologia religiosa, excepte aquella 
que es pugui considerar patrimoni artístic, cultural o històric. 

Segon: No incloure en cap programa d’actes institucionals convocats i organitzats per l’ajuntament 
cap litúrgia de caràcter religiós, respectant alhora les tradicions populars en les seves diferents 
manifestacions.

Tercer: No participar com a Ajuntament en cap acte de caràcter religiós, entenent la pluralitat de la 
societat manresana i amb l’ intenció de garantir i fomentar el principi d’igualtat.

Quart: Garantir l’efectivitat de la llibertat de culte segons les pròpies creences religioses i no 
religioses, establint els acords que siguin necessaris. 

Cinquè: Traslladar els acords d’aquesta moció a la FAVM de Manresa i a les entitats religioses de la 
ciutat.

No obstant, el Ple decidirà.

Manresa,  12 de maig del 2016

Jordi Masdeu Valverde, CUP                             Didac Escolà Garcia, DM    



 


