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COMUNICAT 
 

Per uns cementiris compartits que respectin la diversitat de creences 

 

Catalunya, en tant que país amb una societat diversa i plural, compta amb una 

gran varietat de confessions religioses. L'actual emergència sanitària ha posat en 

palès diverses realitats vigents al país, com ara la gestió dels enterraments de les 

diferents confessions religioses. En aquest sentit creiem que és necessari donar una 

resposta al malestar ocasionat durant molt de temps a una part de la ciutadania. Fins a 

l'actual situació d'emergència sanitària, la majoria de població musulmana optava per la 

repatriació dels cossos a països de confessió Islàmica, per tal de poder realitzar la 

inhumació amb el ritual islàmic. Una realitat desdibuixada, ja que cada cop hi ha més 

musulmans i musulmanes que han nascut al país o que han viscut la major part de la 

seva vida a Catalunya, i que per tant, podien no tenir cert sentiment de pertinença amb 

el país on han estat finalment enterrats. 

 

A més a més, la comunitat ha expressat la seva voluntat i el seu dret a ser enterrats 

a Catalunya. És per això que instem a les institucions que tenen la potestat dels 

cementiris municipals a habilitar un espai on poder realitzar el ritual funerari a aquelles 

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

seguint les directrius en el context actual d'emergència sanitària. Aquests espais han de 

ser delimitats però no segregats, ja que entenem que com a comunitat hem de compartir 

espais, és per això que també instem a condicionar aquests espais per tal que  es 

respectin les confessions religioses com també, les persones que no en tenen cap. 

 

En aquest sentit volem posar en valor els casos com els dels Ajuntaments de 

Balaguer, Tàrrega o Lleida on ja estan treballant per tal que les persones amb 

diferents creences religioses puguin ser enterrades a Catalunya, tot seguint les 

indicacions sanitàries pertinents.  

 

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, i per 

tant, respectar i vetllar pels drets de la ciutadania és quelcom imprescindible per 

a la construcció del país. 

 


