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En Josep Candela i Muñoz, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent: 

L’Estat espanyol és designat a la seua Constitució com un estat aconfessional quan hi reflecteix que “cap 
confessió tindrà caràcter estatal”, això no és ben bé un “Estat laic”, tot i això diverses definicions donades a través del 
Tribunal Constitucional sí que parlen de la idea d’una “aconfessionalitat o laïcitat positiva” que desenvolupe la 
neutralitat entre institucions per la qual advoca la Carta Magna. Això ha donat com a conseqüència un Estat que té 
signats convenis amb l’Església Catòlica tradicionalment però que també ha desenvolupat acords amb altres 
confessions, alguns d’aquests acords per exemple en l’educació. Uns acords que depenen de la voluntat política 
transitòria en cada moment, els quals són els representants per acordar quin grau d’implicació es teixeix entre 
confessions i administració pública. Són aleshores també garants de què aquestes disposicions voluntarioses no 
entren en xoc amb els altres valors constitucionals. 

L’article 14 dictamina que els ciutadans som iguals sense que puga prevaler cap discriminació per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Ens centrarem, 
llavors en allò atenent a la religió. El concepte d’igualtat és un dels valors fonamentals dels sistemes polítics 
contemporanis i en eixe sentit un mecanisme que dóna les mateixes oportunitats a aquells que passaren des de 
l’Antic Règim a deixar de ser súbdits. Per això les institucions naixen d’aquesta arrel i es converteixen en qui ha 
d’aplicar-ho. 

Pel que fa a la relació entre religió i administracions, en els últims dies a Crevillent s’ha atiat una polèmica des 
d’alguns sectors determinats després de l’anunci de Conselleria pel qual en alguns centres escolars de Crevillent es 
començarà a impartir religió islàmica com ja venia fent-se amb la religió catòlica. Això, vist des de la perspectiva dels 
acords firmats des de l’Estat amb les confessions i amb un sentit igualitari, desenvolupa els drets de les famílies 
musulmanes i evangèliques en igualtat de condicions amb les famílies catòliques. Assenyalant que en aquest cas el 
dret és a la igualtat de condicions entre xiquets i l’ensenyament de les religions un servei que es regula des de les 
institucions com una possibilitat d’ampliació de coneixements. 

La realitat de viure cada cop més en una societat multicultural ens fa encarar nous reptes per a la integració i 
per a garantir eixa igualtat entre persones que professen no només religions diferents sinó costums diverses. Eixe 
repte per a ser canalitzat d’una manera positiva ha d’estar supeditat al respecte a la convivència i l’assumpció de 
valors fonamentals per damunt de les diferències. No queda dubte que en alguns casos garantir aquesta convivència 
de l’espai públic, però també del privat, haurà de construir-se a partir de l’educació i en els casos que calga de 
manera coercitiva pel bé comú. Eixa és la tasca de les administracions públiques. 

El cas de les religions, llevat d’opinions pessimistes, no encara un fet diferencial insalvable a l’espai públic 
doncs aquestes són en molts casos exemple de dogma de civisme i així ho han demostrat en els últims anys en una 
societat com la crevillentina que està integrada per moltes religions. Advoquem doncs perquè des de les institucions 
es done cabuda als representants de les confessions professades al nostre poble i la necessitat de crear un vincle 
comunicatiu periòdic, ja que els considerem peça clau d’aquesta integració. 

Pel que fa als centres escolars, però, no són centres de culte. El culte pertany a l’àmbit privat de les persones 
i aquestes són lliures de poder professar-los. Per tant, com que no es tracta de cap ajuda o celebració circumstancial, 
la manutenció des de l’erari públic de professorat assignats a un culte que no passen les mateixes proves que la 
resta de plantilla laboral trenca el sentit d’igualtat en l’accés a treballar de les persones en els empleats estatals. Com 
també parlàvem abans l’oferta de determinades religions als centres escolars mentre es mantenen altres fora 
d’aquesta oferta també desiguala a aquells alumnes de confessions més minoritàries que ni abans ni ara amb 
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aquesta nova oferta es podrien veure representats. Aquestes dues contradiccions trenquen l’esperit d’igualtat i creen 
un problema a l’hora de complaure totes les idees. Sense deixar de banda que aquesta assignació de centres a una 
determinada oferta de professorat diferenciada d’altres centres contribuirà a la demanda d’alumnat d’un grup 
específic als mateixos centres. Cosa que s’ha demostrat acaba comportant la creació de guetos. Dites polítiques les 
considerem contraproduents a l’hora d’aconseguir una societat multicultural que estiga integrada entre si, ja que 
tendeix a consolidar les diferències ètniques entre grups més que a dissoldre les reticències que puguen tenir a un 
espai públic laic.  

Creiem que no intervenir des de les administracions és un error que fomenta la separació entre religions 
siguen aquestes nouvingudes o fortament arrelades al poble, i que això deixa camp lliure per a l’aparició d’idees 
xenòfobes que recorren en els últims anys un continent com l’europeu que té un passat que no hauríem d’oblidar. 

A fi de mantenir l’espai públic com un espai de tots i vistes les últimes disposicions de Conselleria que fent 
acomplir els acords estatals ampliarà l’ensenyament de més religions a les aules dels nostres centres. Creiem que cal 
recordar tant a aquestes institucions com als legisladors públics que la comesa de l’ensenyament públic ha d’estar al 
marge de les creences privades i que la igualtat entre les persones es veu atemptada pels tractes i acords que es 
mantenen amb cúries si volem creure vertaderament que vivim a un Estat aconfessional. 

Per aquests motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

1. L’Ajuntament de Crevillent proposarà la modificació del Consell d’Integració o la creació d’un nou 
consell on els representants de les diferents congregacions crevillentines estiguen representats i 
tinguen veu pel que fa a en l’actualitat del nostre poble, almenys amb caràcter anual. 
 

2. L’Ajuntament de Crevillent rebutja tant el manteniment com l’ampliació de les hores de religió en les 
aules de l’ensenyament públic, siga quina siga la confessió assignada. 
 

3. L’Ajuntament de Crevillent encomana als representants polítics a fer els canvis necessaris de caràcter 
estatal perquè siga acomplerta la realitat d’una escola pública laica. 
 

4. Es traslladarà el següent acord a la Conselleria d’Educació i als Grups Polítics al Congrés dels 
Diputats. 

Crevillent, 18 de setembre de 2018 

 

 

Vots A FAVOR  9 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

Vots EN CONTRA  9 (PP) 

ABSTENCIONS   3 (C’S-NO ADSCRITA) 

 


