
 

 

 

MOCIÓ PEL RESPECTE A LA LLIBERTAT DE CREENCES EN ELS RITUS FUNERÀRIS 

 

La crisis d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 ha afectat durament la 

població de Catalunya. Pel fet que la societat catalana és diversa i plural, s’hi aplega 

ciutadania amb conviccions filosòfiques, creences religioses i culturals diverses. 

L’alta mortalitat a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, ha comportat un gran 

nombre de defuncions i ha posat en evidència que com a societat no estem prou 

preparats perquè cadascú pugui també accedir a un enterrament o camí de dol 

conforme a les seves creences o voluntat, ja que els cementiris municipals no estan prou 

preparats per acollir aquesta diversitat. 

Pel que fa als enterraments, fins a l’esclat de la situació d’emergència sanitària declarada 

en motiu de la pandèmia, bona part de les persones de confessió islàmica optaven per 

la repatriació dels seus cossos als països d’origen. El fet que en aquest moments les 

fronteres estiguin tancades a la mobilitat internacional dels difunts,  junt amb que cada 

vegada més hi ha persones que han viscut bona part de la seva vida a Catalunya i que 

amb els anys ja hi han fet arrels i volen ser enterrats aquí. 

Les recomanacions sanitàries han de ser respectades i per això hem hagut d’adaptar-

nos a limitacions en les cerimònies de dol.  Però alhora, és innegable que cal subratllar 

que tothom té el dret a ser acomiadat, segon els seus ritus funeraris i que les institucions 

públiques catalanes han de garantir la voluntat de les persones que volen ser enterrades 

a Catalunya. 

Aquesta crisi, ha de ser una oportunitat per gestionar decididament aquesta 

problemàtica que genera malestar i sensació d’oblit d’una part important de la 

ciutadania.  

 



 

 

 

En el cas de l’Islam, la comunitat ha compartit la predisposició d’adaptar-se a aquesta 

crua i nova realitat. I per això, tant des de les Associacions de Musulmans de Catalunya, 

com des de les Federacions de Musulmans d’Espanya, com també per part de la majoria 

d’escoles de Jurisprudència islàmica hi ha consens respecte a l’aplicació de les mesures 

excepcionals en la litúrgia dels rituals funeraris donada l’actual situació d’emergència.  

En aquest sentit, cal donar una resposta adient i trobar solucions per aconseguir que es 

garanteixi el dret a ser enterrat a Catalunya seguint el ritus funerari que cadascú desitgi.  

És per això que instem a les institucions que tenen competència als cementiris 

municipals a habilitar un espai on poder realitzar el ritual funerari concebut per les 

comunitats religioses que així ho demanin de forma expressa en cada municipi, tot 

respectant les directrius excepcionals en l’actual context d'emergència sanitària. 

Aquests espais no han de ser segregats ja que les diverses comunitats s’han de 

respectar. Per aquest motiu cal condicionar aquests espais de forma neutra per tal que 

respectin les diferents confessions religioses, així com la voluntat de les persones 

agnòstiques o atees. 

En aquest sentit, la legislació actual contempla que els cementiris són de competència 

municipal, i per tant, la gestió i administració pertoca als ens locals. La diversitat i 

pluralitat són una riquesa del país que volem, des de la llibertat i la justícia podrem 

establir bases sòlides perquè tota la ciutadania se senti part de Catalunya. Aprendre a 

respectar i vetllar pels drets de tothom és quelcom imprescindible per a la construcció 

del país. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal a 

l’Ajuntament de Granollers proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- L’Ajuntament de Granollers manifesta el compromís d’habilitar un espai on 
poder realitzar el ritu funerari adient a aquelles comunitats religioses que així ho 
demanin de forma expressa. 

SEGON.- El Consistori municipal manifesta el compromís de dialogar amb totes les 

comunitats, entitats o persones que així ho sol·licitin, respectant en tot moment les 

seves creences i la diversitat religiosa, filosòfica i cultural. 

TERCER.-   El municipi de Granollers vol expressar el compromís de dur a terme les 

accions necessàries per afavorir el respecte a la diversitat de creences en tots els àmbits 

i especialment en àmbit funerari, seguin les pautes i assessorament de la Direcció 

General d’Afers Religiosos així com de la “Guia per al respecte a la diversitat de creences 

als cementiris de Catalunya” d’aquest. 

Quart.- El municipi de Granollers declara que vol continuar treballant per la inclusió 

social, la llibertat de creences filosòfiques, religioses o culturals de la ciutadania de tots 

els municipis de Catalunya. 

 

 

 

 


