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MOCIÓ QUE EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PRESENTA AL PLE, DE REPROVACIÓ DE LES
DECLARACIONS HOMÒFOBES DEL BISBE DE SOLSONA
El passat 22 de maig de 2017 es va publicar al Full Diocesà del Bisbat de Solsona un escrit
l’autor del qual és el senyor Xavier Novell i Gomà, bisbe de Solsona i màxim representant
de l’església catòlica a la nostra zona.
En aquesta glossa, el bisbe Xavier Novell, es refereix a la homosexualitat i l’associa a una
“confusió en l’orientació sexual” dels joves deguda a la manca de la figura paterna. Afirma
que “hi ha rols i tasques flexibles, que s’adapten a les circumstància concretes de cada
família, però la presència clara i ben definida de totes dues figures, femenina i masculina,
crea l’àmbit més adient per a la maduració de l’infant”. Novell també es qüestiona si “el
fenomen creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no serà
deguda a que –prenent les paraules del Sant Pare- en la cultura occidental, la figura del
pare estaria simbòlicament absent, desviada, esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria
qüestionada”.
Aquestes declaracions fomenten l’odi i la discriminació i són expressions tangibles
d’homofòbia, de transfòbia i de masclisme. Són un atac, no només dirigit contra els
col·lectius LGTBI, sinó cap a tota la societat i en els que cal sumar els comentaris ofensius
llençats anteriorment pel bisbe de Solsona contra les persones homosexuals i altres
col·lectius com les dones, les famílies monoparentals o l’escola pública.
El Parlament de Catalunya va aprovar el 10 d’octubre de 2014 la Llei 11/2014 per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la finalitat d’assegurar que a Catalunya es pugui
viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. La llei estableix que les
administracions públiques de Catalunya han de vetllar pel dret a la no-discriminació amb
independència de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de la
persona o del grup familiar a què pertany i encomana als poders públics a protegir la
integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones LGTBI amb els drets fonamentals i
els drets humans universals.
L’Ajuntament de Berga compta amb un Pla Contra l’Homofòbia des de l’any 2013 i treballa
amb fermesa, cap a una ciutat lliure de discriminacions per raó de gènere, sexualitat i
identitat. És per això que l’Ajuntament ha desenvolupat, entre altres, un pla de formació
pera la prevenció de l’homofòbia i la transfòbia (als instituts i amb mestres i educadors);
està treballant en una campanya de formació i comunicació pera unes festes no sexistes ni
homòfobes juntament amb entitats i espais d’oci nocturnes; dóna eines a les escoles i a les
famílies per a l’educació de la pdiversitat sexual; té un protocol intern de prevenció i
detecció de l’assetjament laboral per raó de gènere, diversitat sexual i identitat...
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Es per això que el Ple de l’Ajuntament de Berga,
ACORDA:
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1. Rebutjar les greus declaracions homòfobes del bisbe de Solsona, Xavier Novell i
Gomà, màxim representant del Bisbat de Solsona.
2. Exigir al bisbe de Solsona que en nom seu i del bisbat es retracti de les seves
declaracions homòfobes i demani disculpes públiques als col·lectius afectats i a tota
la societat, ja que la lluita pels drets dels col·lectiu LGTBI, és una lluita pels drets i
llibertats de tota la població.
3. No convidar al bisbe de Solsona ni a cap representant del Bisbat de Solsona a cap
dels actes públics que organitzi aquesta corporació.
4. No assistir als actes religiosos organitzats pel Bisbat de Solsona o presidits pel
bisbe de Solsona.
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5. Trametre aquests acords al bisbe de Solsona i al vicari general del Bisbat de
Solsona.
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