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M. Hble. President José Montilla, 
 
Ens adrecem a vos per tal d'expressar-vos, des del màxim respecte institucional, però també 
des de la més clara rotunditat el nostre descontent i rebuig al fet que la Institució que 
presidiu i ens representa a tota la ciutadania de Catalunya col·labori econòmicament en la 
celebració d'actes litúrgics d'una confessió religiosa determinada. Estem parlant evidentment 
de la propera visita a la ciutat de Barcelona de SS el Papa de Roma Benet XVI, el Sr. 
Ratzinguer. 
 
Volem destacar en els nostres arguments el fet que es tracta d'una visita d'estricte caràcter 
litúrgic d'un líder espiritual, circumscrita estrictament als fidels i representants de la seva 
confessió religiosa. 
 
Així, malgrat que l'objectiu de la visita és la consagració d'una nova dependència d'aquesta 
confessió, la Sagrada Família, la Generalitat de Catalunya li atorga un caràcter de visita 
institucional de Cap d'Estat. 
 
Des de la Lliga per la laïcitat considerem que aquesta confusió dels rols que desenvolupa el 
Sr. Ratzinger és una vulneració de l'aconfessionalitat de l'Estat que l'obliga a la neutralitat 
davant tota opció de consciència, sigui religiosa o no. 
 
Qüestionem, des de la més estricta sensibilitat democràtica, que en una societat plural i laica 
es pugui finançar amb recursos públics l’organització d’actes litúrgics d’una confessió 
religiosa. Aquesta política porta cap a la consolidació d’un model de convivència i d'ordenació 
de l'espai públic totalment contrari al model aconfessional o laic establert per la Constitució. 
 
Demanem que la institució que presidiu no financi cap acte ni sufragui cap despesa 
directament o indirecta, al mateix temps que demanem la màxima transparència en l’exercici 
democràtic del rendiment de comptes a l’hora de comunicar la despesa total que suposarà 
per a la Generalitat de Catalunya, de manera directa i indirecta, els actes vinculats amb 
aquesta visita. 
 
Aquestes són les peticions que us volem comunicar, al mateix temps que l’expressió de la 
nostra sorpresa, el nostre desencís i la nostra indignació cívica.  
 
Rebeu una salutació molt cordial, 

 

 

David Prujà Cárceles 
Lliga per la Laïcitat 
 
Barcelona, 25 d’octubre de 2010 


