MOCIÓ MUNICIPAL

El Grup Municipal d´ICV-E a l’Ajuntament de Figueres presenta al Ple de la Corporació
per al seu debat la següent:

MOCIÓ
El 18 d’agost de 2011 té prevista l’arribada a Madrid del Papa Benet XVI per assistir a
l’anomenada “jornada mundial de la juventut” (catòlica). Per a aquesta visita s’han
mobilitzat vuit Ministeris, l’Estat central ha pressupostat 25 milions d’euros; empreses
privades han anunciat donacions per valor de desenes de milions d’euros, amb les
conseqüents desgravacions fiscals per ser l’esdeveniment declarat “d’excepcional
interès” i les institucions de Madrid, Govern regional i Ajuntament, tenen previst gastar
desenes de milions en allotjaments, seguretat, sanitat, publicitat, activitats lúdiques,
neteja, so i diferent parafernàlia. Hi ha càlculs que situen la despesa final prop dels
100 milions d’euros i una part important sortirà de les arques públiques, entre
despeses directes i exempcions fiscals.
A més, segons totes les informacions, el Govern i institucions de l’Estat tenen previst
l’organització de diferents actes protocol·laris al més alt nivell, davant un esdeveniment
que és de caràcter privat i, en tot cas, exclusivament adreçat a una determinada
Organitzacio religiosa.
Com en anteriors i recents ocasions, el màxim representant de l’església catòlica, a
més de ser rebut amb honors de Cap d’Estat, amb aquesta estranya confusió amb la
que sol viatjar, entre suposada autoritat de l’Estat del Vaticà i com a representant
màxim de l’església catòlica, previsiblement llançarà, una vegada més, missatges
excloents contra drets democràtics aprovats pels màxims òrgans de representació
ciutadana de l’Estat espanyol, fet que no se li permet a cap altre responsable polític
del món, per considerar-lo una greu ingerència en assumptes interns i contrari tots els
usos de la diplomàcia més elemental.
Davant aquest fet, el Ple de l’Ajuntament de l´Ajuntament de Figueres manifesta el seu
total desacord amb la rebuda programada per a rebre al Sr. Ratzinger (el que sigui
rebut amb honors d’Estat i amb els protocols d’un mandatari internacional, ja que ve,
exclusivament, en missió pastoral) i amb la despesa de diners públics per a activitats
que no siguin les que genera una mobilització ciutadana: seguretat i neteja.
En època de crisi no sembla raonable fer aquesta ostentació de despesa que són
innecessàries i que només concerneixen a part de la ciutadania.

D’acord amb tot l’anterior, es sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels
següents:
ACORDS

1.- L’Ajuntament de Figueres exigeix al Govern de l’Estat Espanyols i recomana a les
institucions territorials de Madrid que no destinin Diners públics per a l’esdeveniment
“Jornada mundial de la joventut”(Catòlica), ni per la visita de Benet XVI a Madrid, per
consistir en un esdeveniment de caràcter privat, tret del derivat de la seguretat i neteja
que requereix, habitualment, qualsevol mobilització i esdeveniment ciutadà (privat).
2.- L’Ajuntament de Figueres exigeix al Govern i a les màximes institucions que el
Papa no sigui rebut amb protocols institucionals d’Estat ja que ve exclusivament a una
missió pastoral privada.
3.- L’Ajuntament de Figueres exigeix al Govern i a les institucions de l’Estat que, en el
cas que el Papa, com en anteriors visites, faci crítica vers formes de convivència del
nostre Estat, vers lleis aprovades democràticament o debats que s’estan produint als
òrgans legislatius, les refaci, portant la corresponent queixa a la institució catòlica i
inclús, si es considera, es prenguin mesures jurídiques.
4.- En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament de Figueres insta a la Fiscalia de l’Estat a
que estigui atenta a possibles declaracions públiques de Benet XVI que puguin ser
constitutives de delicte per a la salut o l’ordre públic.
A Figueres, a 7 de juliol de 2011
Signat regidor/a
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