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Títol de la iniciativa :
PNL laïcitat
Contingut de la iniciativa :
La laïcitat és una senya d'identitat que és consubstancial a la sobirania del poder civil, la llibertat
individual i la democràcia. Reivindicacions històriques com la llibertat de consciència i de culte, la
secularització dels cementiris, el matrimoni civil, el divorci, la llibertat d'investigació, l'educació
laica i la no imposició de la religió catòlica en l'ensenyament o la coeducació són conquestes de la
lluita històrica per la laïcitat i patrimoni compartit per la immensa majoria de la ciutadania.
La laïcitat implica igualtat de drets que impedeix qualsevol privilegi públic de les conviccions
personals i requereix de la universalitat de l’acció pública, per evitar discriminacions de qualsevol
tipus. L’Estat no pot discriminar la seva ciutadaniaels seus ciutadans per motius religiosos, ha de
garantir la llibertat i la igualtat en l’exercici de la llibertat de consciència, religiosa i de culte.
Si en 1978, el percentatge d'espanyoles i espanyols que es consideraven catòlics era del 90,5% el
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març de 2020, segons el baròmetre del CIS de març de 2021, un 65,3% dels enquestats va
assegurar no anar «mai» o «gairebé mai» a missa, quan el 1983 tot just ho afirmava un 22,2%.
Els catòlics practicants es mantenen immòbils en el 19,5%, mentre que els no creients, ateus i
agnòstics, sumen ja el 36,1% de la població d'aquest país. El 37,6% dels menors de 24 anys es
declaren catòlics i entre la franja d'edat dels joves dels 25 als 34 anys parlam del 39,2%.

La dictadura franquista va impulsar els col·legis religiosos i la religió catòlica obligatòria a tots els
centres escolars de l'Estat. La resta de conviccions i religions van ser perseguides, fins ben
entrats els anys seixanta, quan es va promulgar la Llei de llibertat religiosa de 1967.
Els Acords de l'Estat Espanyol amb la Santa Seu del 3 de gener de 1979 són la base legal que
posa en dubte l'aconfessionalitat formal promulgada per la Constitució als articles 16.1: "Es
garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més
limitacions, en les seves manifestacions, que la necessària per mantenir l'ordre públic protegit per
la llei"; i al 16.3: "Cap confessió tendrà caràcter estatal".
Aquests acords varen atorgar a l'Església catòlica nombrosos beneficis i privilegis en assumptes
jurídics, culturals, econòmics, sobre Forces Armades, servei militar i en l'àmbit educatiu, fet que fa
que avui dia la religió formi part del sistema educatiu.
Les conviccions de consciència, religioses, agnòstiques o atees són un exercici de la llibertat
individual, per tant, formen part de l'àmbit privat de les persones. Cada persona és titular del dret
de llibertat ideològica i religiosa, un exercici que constitueix el fet religiós, amb implicacions
públiques, i per tant, dimensions socials, culturals i polítiques innegables. Per tant, requereixen
regulacions i garanties.
L'escola ha de ser un espai laic on es desenvolupi el pensament, la creativitat i l'esperit crític en
llibertat. Sense l'afecció de cap religió. Entenem que per practicar el culte i seguir un aprenentatge
religiós hi ha entitats privades a les quals es pot realitzar. L'escola pública, sostinguda amb els
doblers de tots i totes, ha de quedar lliure de condicionaments i dogmes religiosos. Només així
garantirem que tots els nins i nines creixin i es desenvolupin vertaderament lliures.
La coherència d'una democràcia constitucional exigeix d'un compromís ferm amb la laïcitat de
l'Estat i així hauria de figurar explícitament a la Constitució. La millor garantia de respecte a les
diferents opcions de consciència és la de la neutralitat de l'Estat.
La societat espanyola és molt plural i s'ha secularitzat, sobretot entre la població de menor edat.
És qüestió de voluntat política avançar en la laïcitat de les institucions de l'Estat i de
l'Aprenentatge, en particular.
Per tot el que s'ha exposat, els grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per
Mallorca presenten la següent Proposició No de Llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a denunciar el Concordat amb la
Santa Seu per deixar sense efecte l'acord de 1953 entre el Vaticà i la dictadura franquista, a més
dels Acords de l'Estat i l'Església de 1976 i 1979.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a substituir els Acords amb
l'Església per un nou acord bilateral basat en els principis de laïcitat i igualtat entre homes i dones,
en coherència amb la condició aconfessional d'Espanya que recull la Constitució.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a treure l'ensenyament de les
religions de les escoles sostingudes amb fons públics modificant la legislació i acords pertinents:
els acords de 3 de gener del 1979 amb l'Església catòlica, la Llei 24/1992, de 10 de novembre,
amb les esglésies evangèliques, la Llei 25/1992, de 10 de novembre, per la qual s'aprova l'acord
de cooperació de l'estat amb la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya i la Llei 26/1992, de
10 de novembre, de cooperació de l'Estat amb la comissió islàmica d'Espanya.
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Gloria Pilar SANTIAGO I
CAMACHO
Assabentament grup,

Assabentament grup,

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Silvia CANO I JUAN
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