
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR TORTOSA-
ALTERNATIVA ECOLOGISTA  ( CUP – Tortosa- AE ) DEMANANT LA RETIRADA DELS

SÍMBOLS RELIGIOSOS DELS ESPAIS MUNICIPALS

«Moros, jueus i cristians, 

d'esta vila ciutadans

feu un moment d'atenció

i escolteu esta cançó»

Així comença  La Taverna d'Enrico, cançó d'obertura de l'espectacle homònim creat  fa vint anys

per a la Festa del Renaixement per Quico el Cèlio, el Noi, el Mut de les Ferreries. Una cançó que

amb  el  temps  ja  no  és  només  dels  Quicos,  sinó  de  tothom.Així  és  com,  en  poques  paraules,

s'explica  qui conformava Tortosa, la Ciutat de la Sort, en temps passats.

L'hegemonia i el poder del cristianisme i de l'Església Catòlica es van imposar amb força a partir de

l'Edat Mitjana  i fins a dia d'avui  gaudeix encara d'importants privilegis. Tortosa , Seu Episcopal, és

una ciutat profundament marcada i influenciada per este poder fàctic, per este lobby , en diem ara.

L'Església Catòlica ha exercit  un paper important en la configuració de la nostra ciutat ( només cal

que ens fixem en l'elevat nombre d'institucions i  congregacions  religioses, convents de clausura,

escoles privades religioses, noviciats, seminari, Bisbat i parròquies..que tenim). La nostra cultura,

no només la de Tortosa,  la nostra tradició , història, música, art, pensament...està molt influenciada,

amerada i condicionada per  la religió catòlica. És una evidència que no entrarem ara ni a qüestionar

ni a discutir. Tampoc ens estendrem a explicar o compartir  els motius que han fet possible esta

realitat.  Són diversos i  al  nostre  entendre  estan  poc  relacionats  amb el   tarannà  d'una  cultura

democràtica  que  promoga   una  societat  diversa  i  plural.  També  és  cert  que  Tortosa  ha  viscut

episodis  d'efervescència anticlerical,  que tampoc no entrarem ni a qüestionar ni a  discutir,  ni  a

explicar o compartir els motius de tot plegat. 

Des de fa segles, la relació entre Religió i poder polític, dit d'una altra manera, entre confessions

religioses i Estat, ha estat un problema social i polític, sovint  i a molts indrets del món , pendent de

resoldre. A l'Estat Espanyol ja sabem quina va ser la relació entre religió i poder polític durant la

dictadura franquista: el nacionalcatolicisme (situació politico-religiosa  amb la qual s’identificava la

condició d’espanyol i de catòlic ) va marcar profundament aquesta època tan fosca de la nostra

història recent, de la qual encara ara,   en patim les conseqüències. Després de la mort del dictador,

en el procés a la suposada transició democràtica,  no es va fer el pas cap a un estat laic, i els  Acords



amb la Santa Seu van perpetuar  la presència , influència i els privilegis de l'Església Catòlica en la

societat espanyola, en els espais públics, a les escoles, als centres hospitalaris... Tot i que amb el

temps s'ha avançat en la retirada dels símbols religiosos de les institucions públiques, n'hi ha que

encara en tenen presents. Tortosa no n'és una excepció.

Atès que actualment,  la nostra, és una societat clarament marcada per un creixent pluralisme.

Si bé és cert que la nostra societat mai no ha estat homogènia, d'uns anys cap aquí, la  diversitat

cultural i religiosa és cada vegada més i més plural. Tortosa ha acollit i acull  persones de diferents

creences religioses, poc, molt o gens practicants, persones no creients que no professen cap religió...

Atès que des d'entitats, associacions, moviments socials, partits polítics i des del propi Ajuntament,

el nostre llegat històric i esta diversitat cultural, que òbviament també comporta diversitat religiosa,

es viu com un valor i  una oportunitat.  Així ho demostren  l'existència de diferents entitats  que

treballen a favor de la multiculturalitat i la cohesió social i  les referències habituals a la diversitat

cultural per tal de promoure la ciutat des de  de l'àmbit cultural i turístic, la presentació de Tortosa

com a ciutat multicultural de la Mediterrània, com a ciutat que forma part de la ruta de l'Islam  i de

la  Red  de  Juderías  Españolas-  Caminos  Safarad,  tema  destacat  pel  CAT  (Centre  d'Acollida

Turística) de Tortosa, en alguna ocasió, o la proposta per part del mateix alcalde Ferran Bel en

l'anterior legislatura,  de crear un centre d'interpretació de les Tres Cultures al Call Jueu.

Atès que al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tortosa hi ha  encara símbols religiosos, de la religió

catòlica.  Com és si reconeixent com es reconeix la diversitat i pluralitat religiosa de la ciutat, se

mantenen símbols religiosos només d'una de les confessions?  Ens estem referint especialment  al

Sagrat Cor de Jesús que hi ha just damunt de la porta d'entrada de  la Sala de Plens de l'Ajuntament

de Tortosa. No pretenem negar ni rebutjar el fet religiós de les persones.  Ans al contrari. 

Atès que l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu que: «Tota persona té dret a

la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de

religió  o  de convicció  i  la  de  manifestar-les  individualment  o en  comú,  en  públic  i  en  privat,

mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus».

Atès que el  procés de la independència de Catalunya de l'estat espanyol  no té marxa enrere, i va

lligat inevitablement amb el procés de ruptura amb el règim del 78.   Lluny de negar el fet religiós i

la diversitat religiosa , apostem per la laïcitat de les institucions per a així preservar la separació

entre els afers religiosos i els institucionals i polítics, i per fer signes inequívocs que avancen en esta



direcció, i els entenem com una mostra de ruptura amb el règim del 78.

Atès que davant el context social i des del  respecte per  la diversitat religiosa, entenem que les

institucions públiques i  polítiques s'han de regir  pel principi de la neutralitat  i  l'equitat.  I  d'una

manera especial, els Ajuntaments, ja que per definició els hem de concebre com a la casa del poble,

la casa de totes i tots, des de la qual s'ha de vetllar,  governar i administrar tenint en compte els

interessos  de tota la població, de totes les persones que l'habiten i la fan possible dia a dia.

Atès que mantindre símbols religiosos d'una religió en concret, assistir a actes religiosos com a

representant polític electe i no a títol individual... pressuposa un tracte desigual i en conseqüència

discriminador  cap  a  les  altres  sensibilitats  i  creences  religioses,  o  cap  a  les  persones  que  no

professen cap religió.

Atès que aquesta moció es presenta amb la intenció de millorar la gestió de  la diversitat religiosa a

l'espai públic i a les institucions i administracions públiques, i d'avançar a poc a poc cap a la laïcitat,

proposem al ple municipal de  l'Ajuntament de Tortosa que adopte els següents 

ACORDS:

- Primer:  Retirar de la sala de plens de Tortosa el Sagrat Cor de Jesús i qualsevol altre element que

tinga una connotació  religiosa.

- Segon: En la mateixa línia, retirar qualsevol altre símbol religiós  (estàtues de Verges, crucifixos,

sants...)  que puga  haver  en qualsevol  indret  de l'Ajuntament  o de qualsevol  altra  dependència

municipal.

-  Tercer : No adoptar ni exposar cap símbol religiós de cap altra religió ni a l'Ajuntament ni als

edificis de titularitat municipal.

Tortosa, 25 de gener de 2016. 

Xavier Rodríguez i Serrano

Portaveu grup municipal CUP-AE


