EXPOSICIÓ
Durant el proper cap de setmana tindrà lloc la festivitat de Corpus, una de les
celebracions populars pròpies del calendari festiu de la nostra ciutat on és costum que
els representants de les institucions públiques assisteixin de forma corporativa en
alguns dels seus actes.
Des d’Alternativa per Solsona – CUP ja vam manifestar a les portes de la Festa Major
passada alguns aspectes destinats a diferenciar aquells actes que són religiosos dels
que no ho són tal i com pertoca en les societats democràtiques laiques. En aquella
ocasió, vam donar la nostra opinió i vam demanar que les autoritats religioses no
participessin a les comitives de representants de les institucions públiques ni presidissin
els ballets dels improperis a la plaça Major.
Davant la proximitat de Corpus, aprofitem per reafirmar-nos amb la idea que ja vam
expressar per Festa Major i la plasmem en aquest escrit perquè quedi constància del
nostre posicionament en sessió del Ple de l’Ajuntament.
Per altra banda, a través de la present moció, volem plantejar quin ha de ser el paper
d’aquest Ajuntament i la participació dels seus representants a la processó de Corpus.
Una processó és una cerimònia religiosa o litúrgica integrada per religiosos i fidels que
desfilen de forma solemne pels carrers com a mostra de les seves creences i de la seva fe
religiosa. A diferència dels actes religiosos on és compatible diferenciar entre
l’assistència i la participació, la desfilada en una processó implica clarament la seva
participació.
Atès que en una societat democràtica i laica no correspon a una institució pública
participar en un acte religiós -on la participació sols ha d’estar reservada als creientsconsiderem que és important i interessant reflexionar sobre la presència de l’alcalde o
alcaldessa i dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Solsona a la processó de Corpus.
Es tracta d’un debat que ja a l’any 2008 l’aleshores alcalde de Solsona va propiciar en el si
de l’Ajuntament expressant la seva incomoditat de participar en comitiva a la processó
de Corpus.
En relació amb la processó de Corpus, també hem constatat una situació que creiem que
cal reparar i que afecta a l’article 12 del Reglament de Protocol, Honors i Distincions de
l’Ajuntament de Solsona, que tracta sobre el Protocol especial del Corpus i la Festa
Major. Malgrat que l’article matisa de forma expressa que les indicacions assenyalades
es refereixen exclusivament als actes que són responsabilitat de l'Ajuntament, resulta
que s’hi inclou la processó que no és un acte de responsabilitat municipal. Caldria
eliminar la processó de la normativa, de la mateixa forma que estan exclosos altres actes
religiosos propis d’aquestes celebracions, per tal d’esvair els dubtes que en aquests
moments genera l’actual redacció.

Donades les explicacions desenvolupades en els paràgrafs anteriors, és per tot això que

DEMANEM
Primer. Que l’Ajuntament de Solsona no estigui representat a través dels seu
alcalde o alcaldessa i dels seus regidors i regidores a la processó de Corpus i no hi
participin en comitiva.
Segon. Revisar i adequar l’article 12 del Reglament de Protocol, Honors i
Distincions de l’Ajuntament de Solsona i modificar-lo per tal que només hi constin els
actes que són de responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament de Solsona.
Tercer. Instar als membres d’aquesta Corporació a debatre i fixar uns criteris que
estableixin quines persones o representants d’altres institucions o col·lectius poden ser
convidades a participar a les comitives integrades pels representants de l’Ajuntament de
Solsona.

