
Comunicat de Premsa (07‐06‐11) 

La Lliga per la Laïcitat demana a la Generalitat explicacions 
entorn la missa institucional amb motiu del dia de les esquadres 

Considerem el fet religiós com a una manifestació individual que l’estat ha de 
garantir, però que en cap cas pot ser una manifestació pròpia d’un estat 
democràtic. És per això que considerem incompatible amb un estat 
aconfessional com el nostre, tal i com indica l’article 16 de la constitució 
espanyola, la celebració d’una missa institucional com la realitzada per a la 
celebració del dia de les esquadres. 

Si una manifestació institucional com aquest acte es vehicula a través d’un 
ritual religiós, indica que l’estat adopta consciència religiosa. Per molt que es 
pugui considerar la religió catòlica com a una expressió amb gran presència 
social, l’estat, per tal de garantir la seva autonomia democràtica, ha de 
mantenir la seva separació d’aquesta al igual que ho fa de qualsevol institució 
privada per molt majoritària que sigui: els representants del Barça no parlen 
en nom del govern. És del tot incompatible amb un estat democràtic que es 
vehiculi l’acció institucional a través d’una confessió religiosa. 

Per altra banda, considerem que s’ha vulnerat els drets dels membres del cos 
de mossos d’esquadra al imposar‐los una determinada creença religiosa, 
independentment que aquets en tinguin, i en cas afirmatiu, que aquesta sigui 
la catòlica. 

La Lliga per la Laïcitat, expressa la seva disconformitat amb la celebració de 
la missa institucional en motiu del dia de les esquadres i convida els 
representants polítics a reflexionar per tal d’avançar conjuntament en la 
construcció d’una societat civil completament autodeterminada de qualsevol 
tipus de creença. A aquest efecte s’ha enviat una carta als diferents 
responsables d’aquest cos. 

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 (integrat per Esplais 
Catalans – Esplac, Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, Fundació Terra, 
Cooperativa Entorn, Escola Lliure El Sol, Fundació Ferrer i Guàrdia, Cooperacció, Acció 
Escolta de Catalunya i Ateneus Laics i Progressistes). 

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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