
    
Comunicat de Premsa (03-05-2011)          
 
La Lliga per la Laïcitat publica la carta d’incidència per a les 
eleccions municipals  
 
Aprofitant la celebració de les eleccions municipals el proper 22 de maig, des 
de la Lliga per la Laïcitat hem fet arribar als principals grups polítics que es 
presenten a les eleccions municipals, un document amb una relació de 
propostes per a orientar unes polítiques públiques en l’àmbit municipal que 
permetin la creació d’un espai públic veritablement democràtic, humanista, 
integrador i convivencial. 
 
Se’ls demana que facin extensiu aquest document a les seves agrupacions 
locals per tal que l’integrin al seu programa electoral, a la vegada que els 
interpelem per tal que es manifestin públicament sobre aquesta qüestió. 
 
La carta d’incidència contempla 14 propostes per incidir en els rituals, els 
costums, el finançament, el patrimoni, la simbologia o la llibertat de 
consciència en l’àmbit municipal, i inclou propostes com: 
 

• Suprimir la simbologia religiosa dels espais públics. 
• Facilitar la realització d’actes civils per a la celebració de naixements, 

matrimonis o funerals. 
• Condicionar el finançament al patrimoni eclesiàstic al seu ús civil. 
• Separar estrictament la celebració popular de la religiosa a les festes 

majors. 
• No assistir a actes religiosos en exercici de funcions institucionals.  
• Cedir locals públics per a la realització de cerimònies religioses per 

assegurar la pràctica religiosa a totes les religions. 
 
Per veure el document complert, consultar la web de la Lliga per la Laïcitat. 
 
 
Entitats promotores de la Lliga per la Laïcitat: Cooperacció, UGT de Catalunya, CONC - CCOO 
de Catalunya, CGT de Catalunya, USTEC-STEs, Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya – 
FaPaC, Ateus de Catalunya, Gran Lògia de Catalunya i de Balears, Gran Orient de Catalunya, 
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i el Moviment Laic i Progressista. 
 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb en Fidel Gonzalez, Lliga per 
la Laïcitat al telèfon 93 601 16 44 o al correu ffg@laic.org.  
El lloc web és www.laic.org/lliga 
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