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Benvolgut regidor, 

Un any més, en motiu de les festes de la Mercè, se celebra la litúrgia catòlica a la qual es 
demana la vostra presència. Des de la Lliga per la Laïcitat volem demanar-te una vegada més 
un compromís coherent amb la representació institucional que ostentes i, per aquesta raó, 
que t'abstinguis de participar en la celebració religiosa que es porta a terme durant les festes 
de la Mercè.  

Les entitats ciutadanes que conflueixen en la Lliga per la Laïcitat en la defensa del caràcter 
convivencial, pacífic i integrador de l’espai públic, portem tres anys dirigint-nos als 
representants de l'Ajuntament de Barcelona amb la voluntat de trobar una entesa cordial i 
establir un marc consensuador front la vostra presència en actes litúrgics.  

Òbviament, a Barcelona –i a Catalunya en general- el fet de no assistir a aquesta mena 
d’actes és, encara, una manifestació de voluntat democràtica i de defensa explícita dels 
valors d’una Ciutat per a tothom.  

Justificar la presència en base a un compromís institucional o una tradició es contradiu amb 
la necessitat imprescindible de fer entendre que la consciència religiosa individual –en el cas 
que hi sigui- mai no ha de ser prioritària en la determinació de les decisions derivades del 
càrrec representatiu que s’està temporalment exercint. 

La Lliga per la Laïcitat està convençuda que defensa una postura hegemònica i en 
consonància amb la societat civil de Catalunya. Cal que la institució acabi de fer el canvi 
necessari per construir un model de Ciutat que es fonamenti en el respecte a la riquesa plural 
de la nostra societat, i a totes les seves formes d’espiritualitat (incloent-hi la laica), superant 
imposicions i hegemonies que no per tradicionals, deixen de ser injustes. Per això, els 
representants democràticament escollits per la voluntat popular han d’exercir la seva funció 
ciutadana al marge de la seva possible adscripció a un o un altre sistema de creences.  

De la manera més amical i respectuosa t’hem de dir que també ets el nostre representant a 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Les més fraternals salutacions,  

  

 

 

Jordi Serrano i Blanquer 
Portaveu 


