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Eleccions al Parlament de Catalunya 2021 

Extracte dels programes electorals en matèria religiosa 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/questio-religiosa-guanya-presencia-programes-14F 

 
 

Cs 
https://todos.cat/  
 

 

Garantirem la neutralitat i eficàcia de les nostres forces de 
seguretat i els seus mitjans davant les amenaces globals [...] 
Dissenyarem una estratègia de prevenció de la radicalització 
per combatre eficaçment el terrorisme. Reforçarem els 
protocols dels Mossos d’Esquadra i col·laborarem amb les 
comunitats locals per tallar d’arrel la difusió de missatges de 
radicalització que puguin portar a l’aparició de cèl·lules o 
elements terroristes de qualsevol tipus i, en especial, els 
d’inspiració pseudoreligiosa i sectària. Actuarem de manera 
preventiva i proactiva per eradicar qualsevol focus de 
radicalització, especialment la dirigida a la població més jove. 

  

JxC 
https://junts.cat/wp-
content/uploads/2021/02/PROG
RAMA-ELECTORAL-JUNTS.pdf  
 

 

Immigració, acollida i refugi [...] 
[Apartat específic] Gestió de la diversitat cultural i religiosa  
· Des de la perspectiva de la cohesió social i la gestió de la 
diversitat, cal treballar per la inclusió del teixit associatiu de 
qualsevol àmbit social, cultural i religiós.  
· Promourem un pacte amb la col·laboració de totes les entitats 
religioses, per regular la llibertat de culte, de manera que se’n 
garanteixi l’arrelament al territori, tot evitant l’extremisme 
religiós i lluitant contra les agrupacions radicals.  
· Promourem iniciatives i espais interculturals que siguin punt 
de trobada entre les cultures d’origen i la catalana per facilitar 
la interacció, la comunicació, el diàleg i l’arrelament. 
· Enfortirem la relació del govern amb totes les comunitats 
religioses presents a Catalunya per garantir el lliure 
desenvolupament espiritual de les persones.  
· Impulsarem accions de suport per adequar els locals 
destinats a centre de culte, per garantir-ne la seguretat i 
l’accessibilitat.  
· Realitzarem les accions necessàries per adequar els 
cementiris a la diversitat religiosa present a Catalunya a través 
d’un pla d’acord i de col·laboració amb els municipis de 
Catalunya. 
 
[Apartat específic] Diversitat Religiosa  
Catalunya és un país plural i divers, sempre defensor dels 
drets i les llibertats, i en això rau també part del seu prestigi. El 
fet religiós ha de ser vist com un element d’integració social, 
reconèixer l’aportació positiva que socialment fan les 
comunitats religioses, i fomentar el diàleg i la convivència entre 
les diferents confessions. Tota la intervenció de l’Administració 
en aquest àmbit s’ha de fomentar en el respecte i la garantia 
del dret a la llibertat religiosa, tal com queda recollida en els 
tractats internacionals com a dret individual amb una projecció 
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pública i comunitària. La salvaguarda del dret a la llibertat 
religiosa ha de garantir, juntament amb el diàleg i l’entesa en la 
convivència entre les diferents comunitats religioses, el lliure 
desenvolupament espiritual de les persones i, alhora, 
assegurar l’erradicació del fonamentalisme, la violència, la 
intolerància. Ens cal treballar plegats, cooperar institucions 
públiques i confessions religioses, des de l’amistat, la trobada i 
el diàleg, per construir un país just i inclusiu, solidari, acollidor i 
lliure. Per això, des del Parlament i la Generalitat de Catalunya 
apostarem decididament per impulsar la gestió de la diversitat 
religiosa. Catalunya és un país multireligiós, multicultural, 
multiètnic i multilingüístic, però el nostre objectiu és passar 
d’aquest prefix multi al prefix inter. En el primer no hi ha 
interacció, cada univers té el seu món, els seus valors, les 
seves creences. Però nosaltres volem ser una societat inter 
que desenvolupa projectes per facilitar la trobada, la correlació 
entre persones i entre comunitats. El nostre model, el model 
que tenim per a Catalunya, és el de la interrelació, que fa 
possible la cohesió social i evita l’ús de la religió com un 
element d’enfrontament. Per assolir aquest objectiu, hem de 
ser també un país que ofereixi uns serveis públics preparats 
per atendre tothom igual i d’acord amb les seves creences, 
sense discriminacions, amb equitat, i amb el respecte que 
mereix cada confessió religiosa.  
· Enfortirem la relació i el diàleg de les institucions públiques 
catalanes (Parlament i Govern) amb totes les comunitats 
religioses presents a Catalunya.  
· Constituirem al Parlament de Catalunya una Comissió per a 
la Diversitat i la Llibertat Religiosa, amb representants de totes 
les comunitats d’acord amb la seva presència al territori, la 
representativitat i l’arrelament històric.  
· Amb l’assessorament de les confessions s’elaborarà un pla 
de treball quadriennal que fixarà les prioritats en l’àmbit dels 
afers religiosos.  
· Continuarem millorant, a tot el territori, la col·laboració, 
l’assessorament i l’ajuda pel que fa a les confessions 
religioses.  
· Actuarem proactivament per afavorir la relació de les 
confessions religioses i el teixit veïnal dels pobles i les ciutats 
del país com a element transversal de l’acció de Govern.  
· Mantindrem i actualitzarem el cens dels locals de culte de les 
diferents confessions religioses i es promourà l’estudi de la 
realitat i la diversitat religiosa al nostre país per gestionar-la 
amb dades reals.  
· Promourem el coneixement del fet religiós dels empleats 
públics per donar el millor servei a les comunitats religioses i 
atendre totes les sensibilitats religioses existents al país. · 
Donarem suport per adequar locals destinats a centre de culte, 
per garantir-ne la seguretat i l’accessibilitat.  
· Emprendrem les accions necessàries per adequar els 
cementiris a la diversitat religiosa present al país, en 
coordinació amb els ens municipals competents. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/questio-religiosa-guanya-presencia-programes-14F


 

Catalunya Religió | www.catalunyareligio.cat/ca/questio-religiosa-guanya-presencia-programes-14F  | febrer 2021 | 3 
 

ERC 
http://locals.esquerra.cat/docum
ents/arxius/p2021-programa.pdf  
 

 

Horitzó republicà [...] Una república laica, amb llibertat de 
creences i conviccions, que garanteixi la lliure pràctica de les 
creences i el pluralisme religiós partint del principi de laïcitat de 
l’espai públic. 
 
[Punt específic] Laïcitat 
13.Promoure la laïcitat com a garantia de llibertat de 
consciència i de creences i l’afavoriment del diàleg interreligiós 
i del coneixement de les diverses tradicions religioses, de 
pensament i de creença com a mesura per combatre prejudicis 
i actituds xenòfobes i islamòfobes 
 
Diversitat [...] Programes de prevenció de l’extremisme violent, 
per a la detecció i la intervenció sobre les persones que hi han 
caigut. 
 

  

PSC 
http://www.socialistes.cat/wp-
content/uploads/2021/02/210111
_PROGRAMA-ELECTORAL-
CATALA%CC%80-v6.pdf  
 

 

1.3.6 Valors per la convivència [...] Cal dur a terme una activa 
lluita contra tota forma d’odi o discriminació cap a persones per 
raó de consciència, religió o qualsevol altra circumstància o 
condició personal o col·lectiva. 
Des de la pràctica religiosa, exercida des del respecte als drets 
i les llibertats constitucionals, fins a la diversitat present a casa 
nostra i una política que contribueixi a tancar ferides, recuperar 
dignitats i restituir memòries que encara avui colpegen 
persones i famílies, evitant manipulacions partidistes i voluntats 
de governs de torn. 
 
[Punt específic] Llibertat de consciència i laïcitat  
Entenem la llibertat de consciència, que inclou la llibertat 
religiosa, com un dret individual de totes les persones a tenir la 
seva pròpia concepció del món, les seves idees i opinions. Un 
dret circumscrit totalment a la vida privada de la ciutadania del 
que també valorem la seva contribució social, entenent que en 
cap cas ha d'interferir en els afers públics. Per això, cal garantir 
el dret a la llibertat de consciència, així com el compliment de 
les normatives dels espais de culte, i promoure les polítiques 
públiques de caràcter laic que facin efectiu el caràcter 
aconfessional de l’Estat.  
P1. Fer que la ubicació de nous espais de culte es produeixi 
sempre des del respecte a la llei, fruit d’una negociació entre 
l’administració i les diverses religions, per trobar un equilibri de 
convivència.  
P2. Promoure la incorporació de l’ensenyament cultural sobre 
el fet religiós en termes d’integració i convivència, com a part 
del nostre patrimoni cultural, evitant, per ignorància, els riscos 
dels fonamentalismes. I, alhora, garantir que la formació 
d’infants i joves en alguna tradició religiosa, es faci fora de 
l’horari lectiu, de manera clarament diferenciada i sense 
coincidir amb cap matèria.  
P3. Procedir a la transformació dels llocs de culte als centres 
públics en llocs d’ús públic no confessional.  
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P4. Establir un nou i renovat marc legislatiu que vetlli pel bon 
ús i correcte funcionament d’aquells béns immobles d’interès 
cultural pertanyents a l’Església catòlica o a altres institucions i 
que estableixi mecanismes que evitin que els immobles arribin 
a trobar-se en situació d’abandó.  
P5. Recuperar iniciatives que eduquin la població en els valors 
comuns d’arrel cívica i democràtica, com és l’educació per a la 
ciutadania.  
P6. Promoure, conjuntament amb els i les socialistes al 
Congrés dels Diputats, una Llei orgànica de llibertat de 
consciència en substitució de l’actual de llibertat religiosa, que 
permeti dotar les institucions públiques d’un ordenament jurídic 
d’acord amb els principis de laïcitat i de respecte a les diferents 
confessions religioses.  
P7. Proposar la modificació de l’article 525.1 del Codi Penal 
per tal d’assegurar la seva compatibilitat amb la llibertat de 
crítica de qualsevol dels sistemes de creences i de qualsevol 
idea.  
P8. Promoure un Pacte Nacional per la Laïcitat, fruit del diàleg i 
l’acord entre les institucions catalanes i les organitzacions de la 
societat civil.  
P9. Retirar els símbols religiosos en edificis públics, llevat que, 
per raó de la seva catalogació o raons estructurals, històriques 
o artístiques, es dictamini que cal preservar-los on són. Els 
elements retirats, previ dictamen, seran degudament 
catalogats i conservats i, si escau, museïtzats. 
 P10. Promoure la revisió de la forma de celebració dels actes 
institucionals de la Generalitat, de forma que es garanteixi 
plenament el seu caràcter aconfessional, en totes les ocasions.  
P11. Alhora, en el marc d’una reforma federal, democràtica i 
social de la Constitució, es fa necessària la supressió de la 
referència a l’Església catòlica que conté l’actual Constitució, 
així com la denúncia dels Acords amb el Vaticà, del 1979 i la 
derogació dels acords amb la resta de religions i confessions 
religioses.  
 
Infants i adolescents [...] 
P19. Actualitzar i enfortir els protocols d’atenció i detecció de 
situacions d’assetjament, odi i/o discriminació per orientació 
sexual i d’identitat de gènere, especialment entre els 
adolescents, i impulsar un pla contra les discriminacions, per 
raó de gènere, raça, religió, discapacitat, edat i orientació 
sexual, que inclogui formació i campanyes de sensibilització i 
difusió dels valors de la diversitat, la pluralitat i la 
interculturalitat. 
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ECP 
https://encomupodem.cat/conte
nt/uploads/2021/01/programa_e
cp_v1_1_30_01_2021.pdf  
 

 

1.2.3 Garantir la naturalesa pública i inclusiva del dret a 
l’educació [...] Garantir de manera efectiva la laïcitat de 
l’educació, reclamant la revocació definitiva dels acords en 
matèria educativa amb el Vaticà i la resta de confessions 
religioses 
 
Democratització de la tecnologia [...] Garantir que models i 
algorismes, especialment en el context de l’aprenentatge 
automàtic, no introdueixen esbiaixos que perjudiquin les 
persones, com per exemple sexe, raça, religió o orientació 
sexual. 
 
2.5.2 Preservar i incrementar la biodiversitat i el medi natural 
[...] Impulsar la restauració del paisatge. El paisatge és un 
element quotidià que integra un seguit d’àmbits íntimament 
relacionats: aspectes naturals, històrics, estètics, 
simbolicoidentitaris, religiosoespirituals, productius i d’ús social. 
La defensa del paisatge ha de partir de la seva concepció com 
a element endogen, clau de futur, civilització, riquesa i qualitat 
de vida i, alhora, element que, posat en valor, és base també 
d’activitat econòmica sostenible, des d’una perspectiva turística 
i agrària en just equilibri i simbiosi. 
 
Impulsar els drets humans, la pau i la seguretat arreu [...] 5. 
Establir un pla integral i multinivell d’abordatge dels fenòmens 
de la violència extremista i del terrorisme. Promoure la 
necessària cooperació entre serveis policials i d’intel·ligència 
en l’àmbit europeu i internacional no ha d’anar en detriment en 
abordar-ne alguns dels seus determinants, aquí i arreu: 
l’exclusió, les desigualtats, la difusió de la cultura de l’odi, la 
intolerància, els integrismes religiosos i les seves fonts de 
finançament. 
 
Avançar en els principis de veritat, justícia i reparació [...] 2. 
Promoure el reconeixement i reparació efectiva de totes les 
víctimes del franquisme represaliades per causes polítiques, 
pel parentiu amb els lleials a la legalitat republicana, per causa 
de l’orientació sexual, de les creences religioses, per motiu de 
gènere, de pensament, etc.; des de la primera víctima del 36 
als últims afusellats del franquisme i incloent-hi també les 
víctimes de la transició. 
 
[Apartat propi] Laïcitat  
Apostem per un Estat laic, no confessional, que garanteixi la 
igualtat de tracte amb totes les religions i que no en potenciï ni 
en subvencioni cap. Entenem que la laïcitat és la garantia d’un 
poder públic al servei de tota la ciutadania i d’un ordenament 
jurídic que garanteixi els drets fonamentals i comuns de totes 
les persones, permetent totes les opcions personals que no 
siguin contràries a aquests drets.  
5.6.1 Garantir la llibertat de consciència i la laïcitat La laïcitat 
no és només la neutralitat religiosa de l’Estat, la laïcitat suposa 
ser actiu i combatiu amb totes les creences o formes de 
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pensament contràries a les lleis democràticament aprovades. 
Hem de vetllar per la dignitat de les persones i l’exercici del 
dret a la llibertat de consciència en l’àmbit privat individual i la 
utilització respectuosa de l’espai públic per a les 
manifestacions col·lectives. Ho farem a partir de:  
– Elaborar una Llei de llibertat de consciència i laïcitat que 
asseguri la neutralitat ideològica de l’administració, elimini els 
privilegis a qualsevol confessió o creença i que protegeixi i 
garanteixi la llibertat de pensament, consciència, conviccions i 
les manifestacions d’aquesta sense distincions ni privilegis. Els 
representants del Govern no assistiran, com a tals, a actes de 
culte, celebració, festa o commemoració que tinguin un 
caràcter confessional. Els actes públics seran exclusivament 
civils i sense connotacions religioses. 
 – Eliminar qualsevol mena de simbologia religiosa en els actes 
oficials, en llocs i edificis de titularitat pública i suprimir 
qualsevol homenatge públic a imatges, sants o símbols 
religiosos. Suprimir les retransmissions de culte o ritus de 
caràcter religiós en els mitjans de comunicació de titularitat 
pública.  
– Vetllar per la no discriminació de persones, entitats o 
associacions, siguin o no de caràcter religiós, i eliminar 
qualsevol mena de privilegi en el tracte econòmic i fiscal. 
5.6.2 Assegurar la laïcitat i pluralitat en l’educació 
L’administració catalana ha d’assegurar la laïcitat en l’educació 
en els centres educatius de titularitat pública i els sostinguts 
amb fons públics, evitant qualsevol interferència en els 
objectius educatius, de les conviccions religioses. Tota l’oferta 
de programes i formació de contingut educatiu que ofereixi 
l’administració pública es basarà en el pluralisme i promourà 
una formació humanística integral, atenent la ciència, el 
pensament, les humanitats i les arts, sense dogmes. Ho farem 
mitjançant aquestes mesures: 
 – L’ensenyament de la religió en cap cas ha de formar part del 
currículum ni de l’expedient acadèmic. L’ensenyament religiós 
en cap cas formarà part del currículum ni de l’expedient 
acadèmic.  
– Garantir els drets dels infants a accedir a l’educació sense 
segregacions, restriccions o prohibicions i de no ser separats 
en funció de les creences religioses de pares, mares o tutors. 
 – Eliminar qualsevol mena de simbologia religiosa, actes i 
proselitisme religiós en el si dels centres d’ensenyament.  
5.6.3 Vers una Catalunya laica El nou marc constituent català 
ha de contemplar el caràcter laic de Catalunya. En aquest 
sentit, proposem:  
– Definició de Catalunya com una nació laica.  
– Pacte Nacional per la laïcitat i la llibertat de pensament i 
consciència, amb la concurrència de la societat catalana en el 
seu conjunt: partits polítics, associacions, entitats i plataformes 
cíviques.  
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PP 
https://convivencia.cat/wp-
content/uploads/2021/02/progra

ma-electoral-CAT-1.pdf 
 

 
 

Educació [...] Defenderemos el derecho de los padres a elegir 
la mejor educación para sus hijos, mejorando la educación 
pública y garantizando también el modelo de escuela 
concertada. 
 
Immigració [...] Evitaremos que se dé uso político a los centros 
de culto y lucharemos contra todos aquellos movimientos que 
atentan contra la libertad y la igualdad. 

  

CUP 
https://perguanyar.cat/wp-
content/uploads/2021/01/Progra
ma.pdf  
 

 
 
 

2. Educació. Educació pública, de qualitat i catalana [...] 
L’escola privada concertada (sovint religiosa), que absorbeix 
una part molt important dels pressupostos destinats a 
l’educació i, cosa més preocupant, és la responsable de 
l’augment de la segregació escolar. 
[...] · L’escola ha de ser laica. Rebutgem totalment el pla pilot 
per impartir religió a l’escola. També reiterem la necessitat de 
deixar d’impartir la religió catòlica a tot centre públic i concertat. 
Ensenyar religions segrega els alumnes segons la seva 
confessió o la de les seves famílies. L’escola ha de ser un 
espai de trobada. Pensem noves formes d’interculturalitat que 
incloguin aprendre sobre la història de les cultures, filosofia i 
religió. 
 
Democratització de la tecnologia [...] Cal garantir que models i 
algorismes, especialment en el context de l’aprenentatge 
automàtic, no introdueixen un biaix, com ara de sexe, raça, 
religió o orientació sexual, que perjudiqui les persones. 
 
Per una inclusió real [...] República inclusiva, sense cap 
discriminació per raó de gènere, d’edat, de cultura, de creença 
religiosa, de procedència, de diversitat funcional o de salut 
mental. 

  

PDECAT 
https://angelschacon.cat/wp-
content/uploads/2021/01/Progra
ma-electoral.pdf 

 

 

Aprofundir en la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) [...] 
Garantir el dret de les famílies a què els seus fills rebin la 
classe de religió, arreu. 
 
Polítiques d’immigració a desenvolupar per la Generalitat [...] 
Garantir la creació de polítiques per a combatre l’exclusió 
social de les persones estrangeres en els entorns educatiu, 
mediàtic, laboral i de l’administració, fomentant la inclusió 
social a tots els nouvinguts i la no discriminació per motius de 
raça, llengua o religió. 
 
LGBTI. Suport a la diversitat d’orientació sexual i identitat de 
gènere [...] Aprovar i desplegar el Reglament Sancionador 
d’accions discriminatòries per motiu lgbtifòbics, xenòfobs, 
masclistes, edatisme, religiós, etc. 
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Altres VOX [No publica programa, només mesures urgents 
https://www.voxespana.es/noticias/diez-urgentes-cataluna-20201222] 
Tancament de mesquites fonamentalistes i expulsió dels 
imams que propaguin l’integrisme, el menyspreu a la dona o la 
jihad. 
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