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A LA MESA DEl PARLAMENT

MARIADOLORS MONTSERRATI CULLERÉ,Portaveu del Grup Parlamentar! del Partit
Popular de Catalunya al Parlament, RAFAEL LÓPEZ I RUEDA, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d'acord amb allo que preveu
J'artide 139 del Reglament de la Cambra, presenta la segOent MOCIÓ, subsegOent a la
lnterpel-Iacíó al Govern sobre les retallades aplicables en les polítiques socials (N.T:
300-00290/08):

Els problemes de la integració social i cultural de la immigracJó així com I'eleccló d'un
model de secretar és un fenomen recurrent en el debat social. medlátic i polftic. Temes
com ,'ús del vel a l'escola, la creadó de guettos en alguns barris de les nostres ciutats,
la necessárla adaptació de la nostra educació per donar res posta al crelxent nombre
d'alumnes provínents d'altres parts del món, o la fonamental proteccló de la igualtat
entre homes 1 dones en algunes comunitats en són alguns d'ells. Aquestes qüestlons
fan lncldencía en la quotidianltat, en el dla a dia, en la convivencia en els nostres
rnuníclpts, barris i carrers.

Aquesta és la realltat de la nostra socJetat plural i complexa, en la qual, el sorgiment
de noves percepcions, de nous universos slmbóllcs I de noves concepcions del m6n i
de la societat, exigeix deis representants del poble reflexions i respostes seríoses i
acurades als nous reptes que ens plantegen algunes actuadons que día a dla veiem en
l'espal públlc, com és el cas de l'ús de peces que tapen galrebé o per complet la cara
de la dona com és el burka iel niqab.

Aquesta és una realitat que no es pot ni s'ha de amagar. Negar-se a participar d'aquest
debat per prejudicis d'allo poUticament.correcte és perlllós i temerari per a la nostra
socletat occidental. En la nostra qualítat de representants polítics ens corres pon i
tenim I'oblígació de prendre decisions clares i inequívoques a favor de la societat deis
drets i de les lIibertats per a tots i totes, que és el que ens caracteritza com a
civilització.

Altres patsos ja ho han fet, i estan al capdavant de la defensa d'aquests drets i
IIlbertats. La conveniencia o no de I'acceptació de l'ús de peces que tapen el rostre és
una qüestté d'actualítat en diversos estats de la Unió Europea on s'estan plantejant
diferents propostes normatives. Paises com Belglca, Fran~a. Alemanya, Italia, Paísos
Balxos o Noruega ja han dlscutit i regulat sobre aquesta qüestló. Catalunya com a
comunitat, ¡Espanya com a nació, no poden quedar al marge del debat europeo.

De fet, molts municipis ja han regulat sobre la materia, i en molts altres ja s'estan
discutint el canvi de les ordenances municipals. Entra dins de l'autonomla municipal, 1,
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per manca del coratge deIs governs autonórnic I necíonel, permeten als alcaldes
garantir l'estat de dret en els seus munldpis. Pero som eonscients que per a que la lIel
es complelxl per a tots i totes, independentment del lIoe de residencia i per protegir un
sistema ciar que evitl la confusió a la clutadanla, és necessárla la reguladó a nlvell
nacional ¡ el suport autcnómic a totes les Inic:iatives que vagin encaminades a fa
prohibicló del cobrlment de la cara en la vía pública així com a totes les mesures de
mediació Intercultural que vagln en la línia de donar suport a acuestes mesures.

Som consclents, flnalment, que hl ha excepcions de seguretat i culturals que cal
considerar. l'ús del case per part deis motoristes en el tránsit rodat, I'ús de máscares
protectores en l'exercicl d'algunes professions, o el cobriment de la cara en actes
culturals com carnaval s, processons o altres esdeveníments, són excepcions que cal
realitzar.

MOCIÓ

l. Insta el Govem de la Generalitat a instar el govern de l'Estat a:

a) Realitzar les reformes legals I reglamentaries necessárles per prohibir la
utilització de vestits o accessorls que cobretxln totalment la cara l que
impedelxin la identlficació i la comunicació visual tant en la vía pública
com als edificis i equipaments públlcs (cívlcs, culturals, educatlus,
esportius i altres) alxl com en els espais de pública concurrencia que no
tlnguin finalitats rellgioses admetent com a excepcions a aquesta
prohlbicló l'ús en relació a la celebració de les festes tradidonals, així
com per raons de seguretat respecte a les forces i cossos policials o per
raons de salut i higiene en el treball.

b) lncloure espedficament "ús de peces com el burca o el nlqab amb una
data connotació crlminalltzadora i díscrímtnatórta per a la dona en la
lIei Organica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de proteccló
integral contra la Violencia de Genere i la Uei Orqánlca 3/2007, de 22
de rnarc, per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

2. Insta el Govern de la Generalltat a:

a) Donar suport als ajuntamenrs que, d'acord amb el procedlment legal
establert i en el mare de les ccmpetenctes i l'autonomía local decídeixln
realltzar les reformes de les ordenances municlpals necessárles per
prohibir la utilització de vestits o accessoris que cobreixin totalment la
cara l que impedeixin la ldentlflcacló i la comunicació visual tant en la
vía pública com als edificis i equipaments públics (cívlcs, culturals.
aducatíus, esportius í altres) alxí com en els espais de pública
concurrencia que no tinguln fínalitats rellgioses admetent com a
excepcions a aquesta prohlbicló l'üs en relacló a la celebració de les



festes tradicionals, aixf com per raons de seguretat respecte a les forces
iC0550S policial S o par raons de salut I higiene en et treball.

b) Donar suport als munlclpis per a les tasques de medlacló íntercultural
en I'exerc!cí del compliment de la normativa estatal, autonómka j de les
ordenances municlpals de prohiblcló de ,'ús del burka í del nlqab.

c) Potenciar el dialeg amb els sectors més oberts i liberals de la comunítat
musulmana de Catalunya.

d) Incloure específicament I'ús de peces com el burca o el niqab amb una
clara connotacló criminalitzadora j dlscrlmlnatórta per a la dona en la
Uei S I 2008. de 24 d'abrll, del dret de les dones a eradicar la violencia
rnascüsta.
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M. Dotors Montserrat iCulleré
Parlament de Catalunva, 10 dejunyde 2010.

Rafael lópez ¡Rueda


