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MOCIÓ DE LA CUP-PA PER UNA PAERIA LAICA I RESPECTUOSA 

AMB LES CREENCES 
 
Atès que Cervera és un bressol de tradicions culturals que aplega diversos grups ètnics i confessions religioses 
que sens dubte fan una ciutat més rica i plural. 
 
Atès que la Paeria, com a representant de tota la ciutadania, ha de ser-ne mirall i reflex i, per tant, hauria 
d’apostar per la defensa d’una laïcitat efectiva, tant pel respecte a les persones que professen alguna religió com 
per les que no en professen cap. 
 
Atès que aquesta institució municipal ha de facilitar la convivència de les diferents tradicions culturals i religioses, 
sempre que es mantinguin dins del respecte als drets humans, a la igualtat de gènere, a l’orientació sexual i a la 
integritat de les persones. 
 
Atès que la presència de les autoritats municipals en actes religiosos confessionals i, per tant, representatius 
solament de part i no pas de la totalitat de la ciutadania, pot distorsionar aquesta representativitat que, com dèiem, 
ha de se entesa com a global. 
 
Atès que entra en contradicció amb el tractament igualitari a les diferents tradicions religioses dels cerverins el fet 
que les autoritats municipals, en qualitat de càrrecs electes i, per tant, càrrecs públics, assisteixin a determinats 
actes confessionals de caràcter religiós, concretament en cerimònies de la confessió catòlica. 
 
Atès que tot el consistori està convidat a assistir, per protocol, al seguicis de les dos Festes Majors, on s’assisteix 
a l’anada a ofici” i a les misses corresponents. 
 
Atès que els membres d’entitats que representen l’honor de fer de macers o d’abanderats, han d’assistir a 
aquestes misses i oficis com a part del seu protocol. 
 
Atès que aquests fets vulneren el laïcisme que tota institució municipal hauria de mantenir. 
 
Atès el caràcter aconfessional del nostre sistema jurídic, i del règim de separació entre afers públics i afers privats 
(com la religió), els quals no haurien de poder condicionar el sistema institucional. 
 
Atès el caràcter laic que volem en la futura República Catalana i atesa l’obligació que totes les creences religioses 
dels cerverins, així com també altres postures com l’agnosticisme i l’ateisme, siguin tractades de la mateixa 
manera i sense discriminacions ni favoritismes. 
 
Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP-PA) proposa al Ple de la Paeria, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

1. Que les autoritats municipals, com el Paer en cap i el conjunt de regidors i regidores s’abstinguin 
d’assistir a cerimònies o oficis religiosos de cap confessió al llarg de l’any en qualitat de càrrecs públics. 
 

2. Que el conjunt del consistori vetlli per la laïcitat de la Paeria com a institució pública, i per la diversitat de 
creences religioses, sempre i quan respectin els drets humans i les normes de convivència. 

 
 

Cervera, a 21 de juliol de 2016. 


