
 

 

 

 

A L'IL.LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE GUISSONA 

Ester Marsol i Petit, en nom del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 

l’emparament del que disposen els art. 91.4 i 97.2 RD 2568/1086, de 28 de novembre, pel 

que s’aprova ROF, demana que s’inclogui dins de l’ordre del dia del proper ple municipal, la 

següent: 

MOCIÓ 

 

PER LA REALITZACIÓ DE CEREMONIES FUNEBRES CIVILS, CATÒLIQUES, SENSE MISSA I DE 

QUALSEVOL ALTRA CONFESSIÓ RELIGIOSA 

 

El final de la vida és probablement un dels moments més íntims de la persona, perquè 

emergeix amb força la seva religiositat o aquelles conviccions i pensaments més profunds. 

És en el moment del comiat que aquests valors es mostren socialment a través d’una 

cerimònia, que ha de permetre palesar la manera de pensar, de viure i de creure del difunt. 

Pensem que cal oferir un ritus adaptat a les creences religioses  o a les necessitats de cada 

família, no només per ser fidels a la trajectòria de vida del seu ésser estimat, sinó per a 

facilitar el procés de dol del seu entorn més pròxim. 

Creiem que hem de donar resposta a totes les demandes espirituals de les famílies i cobrir, 

d’aquesta manera, les necessitats expressades davant la creixent diversitat religiosa, 

motivada per una major mobilitat geogràfica i l’impacte dels diferents orígens dels 

nouvinguts al nostre país, i més concretament a la nostra Vila. 

També hem de donar resposta realitzant una cerimònia laica, també anomenada  civil, per a 

totes les persones no-creients de cap religió, i més específicament per a les persones 

agnòstiques. 

 

Per tot això, el grup municipal d’ERC a l’ajuntament de Guissona proposa: 

 

 

Primer: 

Buscar un espai municipal adequat, que reuneixi les condicions per fer la vetlla i la cerimònia 

que hagi escollit el difunt o els seus familiars. 

 



Segon: 

Informar a les dues funeràries que exerceixen els  serveis funeraris a Guissona sobre la 

voluntat de crear aquest nou servei. 

 

 

Tercer: 

Fer difusió des de la regidoria de comunicació de l'ajuntament, o a través dels canals de 

l’Ajuntament, vídeo informatiu, enllaços a la web, etc., d’aquesta possibilitat entre la 

ciutadania. Aquesta informació també hauria de ser donada per les dues funeràries que 

treballen a Guissona. Creiem que si aquesta nova opció no s’ofereix és normal que no tingui 

demanda.  

I és que no hi ha dubte que encara ens queda molt camí per recórrer, que el 

desconeixement sobre la realitat religiosa del nostre país és encara molt elevat i que encara 

queden reductes en què els prejudicis o la manca d’informació poden comportar dificultats 

per al ple exercici del dret a la llibertat religiosa.  

Guissona a 16 de setembre de 2020. 

Signat; Josep Esquerra i Aldomà 
 
 

Portaveu del grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

 

 


