
PER UNA TÀRREGA LAICA I RESPECTUOSA AMB LA DIVERSITAT

Al  municipi  de  Tàrrega  existeix  una  diversitat  de  famílies,  identitats  sexuals,  culturals  i 
religioses que, sens dubte, fan de la nostra vila una ciutat més rica i plural.

L’Ajuntament, com a representant de tota la ciutadania, ha de garantir la lliure expressió de 
totes aquestes identitats, sempre que es mantingui dins del respecte als drets humans, a la 
igualtat de gènere, a l’orientació sexual i a la integritat de les persones.

Els posicionaments de l’Església catòlica respecte als drets del col·lectiu LGTBI (lesbianes, 
gais, bisexuals, transsexuals, intersexes), al dret a l’avortament, al rol social de les dones, al 
dret a l’eutanàsia, entre altres, atempten contra aquests principis. En aquest context, les 
declaracions aparegudes al  full  diocesà del  21 de maig del  bisbat  de Solsona fetes pel 
bisbe, Xavier Novell, representant del Vaticà a la diòcesi de Solsona, se sumen a l'historial 
de  declaracions  provinents  de  diferents  representants  de  l'Església  catòlica,  les  quals 
demostren  de  manera  fefaent  que  aquesta  institució  fomenta  l’odi,  la  discriminació, 
l'homofòbia i el masclisme, i també un menyspreu a les famílies que no s'adscriuen a la 
norma patriarcal i heterosexual i al model de família nuclear tradicional.

Aquests posicionaments han de ser combatuts amb força i determinació per part d'aquells 
qui  creguin en la  validesa dels  drets  humans,  i  en especial  per  part  de les  institucions 
polítiques, emmarcades dins un Estat aconfessional, la legitimitat de les quals prové de la 
ciutadania.

L'Ajuntament de Tàrrega ja va aprovar una moció al Ple del 26 de maig de 2016 amb la 
unanimitat de tots els grups i amb el compromís d'aplicar a Tàrrega la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i és en situacions com aquestes en què 
la institució pot i ha de demostrar la seva voluntat d'anar més enllà de les paraules.

El nostre Ajuntament ha reprovat les declaracions del bisbe en un comunicat en el qual es 
declara  Tàrrega  com  a  “municipi  obert  i  integrador”,  se’n  rebutgen  unànimement  els 
plantejaments i s’insta el bisbe a reflexionar i a rectificar. No obstant això, la presència de les 
autoritats municipals en actes religiosos confessionals en qualitat de càrrecs electes mostra 
la  connivència  amb  aquells  postulats  dins  una  societat  que  es  manifesta  “oberta  i 
integradora” i que, suposadament, és laica.

Una  futura  República  Catalana  ha  de  tenir  un  caràcter  veritablement  laic  i  assumir  el 
compromís que totes les identitats sexuals, culturals i religioses del conjunt de la població 
siguin tractades sense discriminacions ni favoritismes.

Per  tot  l’exposat,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  de  Tàrrega proposa  al  Ple  de 
l’Ajuntament de Tàrrega l’adopció dels següents ACORDS:



PRIMER- Que l’Ajuntament distingeixi i separi els actes institucionals dels actes religiosos i, 
doncs, que les autoritats municipals, l’alcalde o alcaldessa i el conjunt de regidors i regidores 
no assisteixin en qualitat de càrrecs públics i representants de l’Ajuntament a les cerimònies 
o oficis religiosos que anualment es realitzen a Tàrrega amb motiu de les festes majors i 
altres festes religioses del calendari eclesiàstic.

SEGON - Declarar el bisbe de Solsona, Xavier Novell i Gomà, persona non grata al municipi 
de Tàrrega.

TERCER - Exigir al bisbe de Solsona, Xavier Novell, que en nom seu i del Bisbat, es retracti 
de les declaracions homòfobes i es disculpi públicament davant dels col·lectius afectats i a la 
societat en general.

QUART - Comunicar per escrit aquests acords al bisbat de Solsona; al rector de la parròquia 
de Tàrrega, Josep M. Vilaseca; a la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya; al Departament de Benestar Social, Treball i Famílies, i a l’Observatori Contra 
l'Homofòbia de Catalunya.

No obstant això, el Ple decidirà

Tàrrega, 29 de maig 2017
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