
 

Barcelona, 27 d’abril de 2011 

 
Molt Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, 
 
Ens adrecem a vos amb la intenció de compartir la reflexió que des de ja fa molts anys 
intentem des de la Lliga per la laïcitat divulgar i promoure sobre la presència 
d'institucions públiques i representants públics a actes religiosos i que pensem que 
amb motiu de la darrera celebració de la diada de Sant Jordi és pertinent. 
 
Des de la Lliga per la laïcitat considerem que la llibertat de consciència és un valor 
clau a defensar en una societat democràtica, que la llibertat no existeix en un marc de 
privilegis i discriminacions i que les institucions públiques i els seus càrrecs 
representen tota la ciutadania amb independència de les seves opcions de 
consciència, siguin aquestes religioses o no.  
 
La religió forma part del nucli que defineix la identitat personal de cadascú i, en 
conseqüència esdevé una opció personal i íntima, tot i que la seva pràctica es pugui 
fer en comunitat i d'aquí la necessitat també de garantir el dret de culte. 
 
És en aquest sentit que considerem inadequada l'assistència de càrrecs públics a 
actes religiosos, sense menystenir el valor que aporta a la societat cada opció de 
consciència per separat i totes en el seu conjunt. Volem destacar, doncs coneixem que 
es tracta d'un tema força controvertit i que fàcilment porta a equívocs i a 
interpretacions indesitjades, que no estem negant el dret de les confessions religioses 
o d'altres opcions de consciència a l'ús de l'espai públic en els termes que la legislació 
a la llibertat de la resta de la ciutadania ho permeti ni tampoc estem qualificant 
d'inadequada la possibilitat dels càrrecs públics d'assistir a actes no religiosos que 
puguin eventualment convocar les confessions religioses. 
 
Tant és així que, des de la més estricta sensibilitat democràtica volem mostrar el 
nostre rebuig al fet de commemorar la diada de Sant Jordi amb una celebració 
religiosa catòlica al Palau de la Generalitat i que la vostra assistència hagi estat en tant 
que representant institucional. 
 
Aquests són els arguments que ens han motivat a voler compartir el nostre desencís i 
a oferir-nos per a debatre amigablement el tema si així ho considereu adient. 
 
Molt atentament, 
 
 
 
 
 
Joan Francesc Pont i Clemente 
Portaveu 

 
 
 


