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« Una de les característiques de la nostra vila és la convivència de cultures i religions, és una
realitat, pel que fa l’administració, això comporta que aquesta hagi de tenir cura de d’aquelles
tradicions que puguin comportar diferències substancials i conseqüentment, si no es gestiona,
pugui desequilibrar la convivència del municipi.
Per això, apostem pel paper d’una administració que tingui la prevenció primària i gestió de
diferències derivats de la diversitat cultural, com a un tema prioritari.
Partim de la idea que, a Salt, hi ha moltes festes, activitats i tradicions que poden crear molèsties
a la resta de veïns i veïnes, per exemple, la celebració de la victòria d’algun equip de futbol,
petards per festes religioses, sorolls al carrer de persones festejant l’any nou del calendari
gregorià, us intensiu dels espais públics a altes hores de les nits, i un llarga llista més.
Ergo, l’administració ha de vetllar per mantenir l’equilibri de la convivència, atenent la
característiques i rutines de cada festejament al llarg de l’any.
En aquesta ocasió, parlarem del ramadà. Com ja sabem, cada any la comunitat musulmana, que
al municipi de Salt, compte amb 8.000 persones que potencialment, celebren la festa religiosa del
ramadà. Aquesta es caracteritza per un canvi de rutina respecte a la resta de l’any.
En aquest context i com és natural, les persones fem usos dels espais públics disponibles a les
hores d’oci i esbarjo; en temps de ramadà, la comunitat musulmana fa un us d’aquests espais
segons les rutines que tenen marcades per tradició.
No podem oblidar que la llibertat religiosa és reconeguda pel dret internacional a diversos
documents com a l'article 18 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics; L'art. 27 d'aquest
mateix Pacte garanteix a les minories religioses el dret a confessar i practicar la seva religió. De la
mateixa forma ho fa la Convenció sobre els drets de l’infant, al seu art. 14 i l'article 9 de la
Convenció Europea de Drets Humans.
L'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans indica:
«

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest
dret comporta la llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les
individualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant l'ensenyament, la
predicació, el culte i l'acompliment de ritus.
En el mateix ordre, ens trobem que hi han veïnes que no celebren aquestes festes, ja que les
seves religions tenen altres dates assenyalades, els hindús celebren la Maha Shivaratri, els
cristians/occidentals, el nadal o Sant Joan; per això també hem de treballar per tal de garantir un
municipi on es pugui exercir el dret al descans al llarg de l’any.
Tal i com esta recollit a l’article 24 de la Declaració Universal de Drets Humans:

«

Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació
raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.
Com es plantejava abans, és necessari que l’administració continuï apostant per la gestió de la
diversitat; no només per fer una prevenció primària i gestionar les diferències, també per evitar
que discursos xenòfobs i racistes facin servir aquestes festes per crear conflicte, intentar obrir i

eixamplar una esquerda que jerarquitzi i divideixi la nostra societat, mitjançant pràctiques
irresponsables vers la nostra vila.
Per tot això, considerem que la present no planteja un conflicte identitari, sinó una proposta
d’acció per gestionar les realitats del nostre municipi.
En conclusió, La proposta que fem al plenari és la d’apostar per l’acció respecte a una situació que
previsiblement comportarà l’ús intensiu dels espais públics. Per això considerem que creant
ofertes d’activitats, per exemple obrint els equipaments municipals per fer torneig de futbol pels
joves, una nit cultural per les famílies, i altres activitats culturals que es considerin, pot ser una
proposta viable per catalitzar la millora d’una situació que pot desequilibrar la nostra convivència.
És necessari respectar la realitat de tothom, i possibilitar que s’obrin els equipament municipals
que s’acordi amb la comunitat.
El Ple acorda per 15 vots a favor (ERC, IPS-CUP, PSC-PM, Canviem Salt i els tres regidors no
adscrits, Sra. Carabellido, Sra. Fusté, Sr. Valentí), 6 vots en contra (CiU, PxC C’s):
1- Manifestar la voluntat de construir la convivència al municipi, des de la garantia dels
drets i responsabilitats, facilitant la configuració d’una ciutat diversa i cohesionada, entorn a
una identitat i pertinença compartida.
2- Continuar treballant pel dret als descans de veïns i veïnes del municipi durant tot l’any
3- Reconèixer que anualment, en temps de ramadà es mobilitza un alt número de
persones a Salt i que, com a tal, necessita propostes i accions específiques.
4- Traslladar aquesta moció a les associacions i entitats del municipi.»

