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Manuel Valls proposa construir una
gran mesquita al centre de
Barcelona
Tots els candidats a l'alcaldia són favorables a un complex religiós d'aquest tipus,
excepte Collboni i Bou

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls | Adrià Costa

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls proposa crear una gran mesquita al centre de
Barcelona. En una entrevista al llibre Déu a Barcelona, que pregunta als sis candidats sobre la
seva relació amb la religió, Valls diu que una gran mesquita "no només dona una visió de respecte a
la religió", sinó que també "ajuda a la convivència".
"És molt important que totes les religions estiguin representades en l'espai públic", afirma el cap
de llista de Ciutadans. La resta de candidats també són favorables a tenir una gran mesquita a la
ciutat, excepte el candidat del PSC, Jaume Collboni, i el del PP, Josep Bou, que consideren que
no és "necessària" i "prioritària", respectivament. No preguntada directament per aquesta qüestió,
l'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, es mostra favorable a que sigui cada comunitat
la que defineixi si són necessaris més centres de culte.
Valls diu que és "útil" que hi hagi una gran mesquita a Barcelona i que veu "positiu" que sigui al
centre. Amb tot, el candidat a l'alcaldia assegura que "s'ha d'estudiar" si aquesta proposta
"correspon amb el que volen els musulmans de Barcelona". "Hem de construir un islam que sigui
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barceloní, espanyol i europeu", insisteix Valls en el llibre, escrit per Paris Grau Garceran i Jordi
Roigé i Solé.
El posicionament de JxCat, ERC i comuns
El candidat de JxCat a l'alcaldia, Joaquim Forn, assegura que és una qüestió que s'ha de "tractar
amb rigor i, si s'escau, caldrà cercar una ubicació idònia". "D'espais religiosos i centres de culte a la
ciutat caldrà que n'hi hagi més sempre que siguin necessaris", apunta. La "condició" per crear la
gran mesquita a la ciutat, segons Forn, és que "sigui per a totes les sensibilitats musulmanes" i
"transparent".
"Si es planteja en termes adequats, des del punt de vista urbanístic, d'edificació i d'activitat
associada, estarem en condicions de fer una tramitació normal", afirma el candidat d'ERC a
l'alcaldia, Ernest Maragall, que diu que si els tràmits es fan de manera adequada no veu "cap raó"
per no fer-la.
Malgrat que Colau és l'única candidata que no és preguntada per la qüestió de la mesquita, la cap
de llista de BComú remarca la necessitat de "millorar els centres de culte" que ja tenen les
diferents confessions religioses perquè "estiguin en condicions adequades". En aquest sentit,
recorda que des de l'Ajuntament es donen ajudes per millorar les condicions d'aquests espais.
Bou i Collboni, contraris a la creació d'una gran mesquita
Els candidats del PSC i del PP a l'alcaldia són els únics que s'han mostrat en contra de crear una
gran mesquita a Barcelona. Collboni considera que "no és necessària" i Bou creu que "no és una
prioritat". "Crec que és més important fer un treball d'aproximació als barris, de la tasca que fan
moltes mesquites a nivell de barri per cohesionar la comunitat, per donar-se a conèixer, per
interactuar amb el seu entorn. És més important aquesta feina que no que hi hagi un gran
temple", defensa Collboni.
Al seu torn, Bou alerta que s'han de "mirar els passos que es fan". "Que després no ens en
penedim", diu el candidat del PP. A més, creu que els musulmans "venen amb una actitud
impositiva" i que no se'ls hauria de donar ajudes. "Ningú no els obliga a venir aquí, vol dir que els
interessa el que tenim a casa", explica el candidat del PPC a l'alcaldia.
L'acord amb la Sagrada Família que deixa fora l'escalinata del carrer Mallorca
La majoria dels candidats a l'alcaldia de Barcelona valoren positivament l'acord de l'Ajuntament
amb la Sagrada Família per regularitzar la situació del temple, que no té llicència d'obres des que
van començar-les fa 133 anys. Amb tot, tots lamenten que s'hagi deixat fora de l'acord l'escalinata
del carrer Mallorca i no es doni una solució als veïns afectats.
Forn qualifica de "ben orientat"i "positiu" l'acord, però crítica que s'hagi deixat "aparcada" una de
les qüestions "més difícils de resoldre" com la façana de la Glòria, al carrer Mallorca i aposta per
"treballar una proposta de mínim impacte per als veïns".
Per la seva banda, Maragall admet que no coneix prou els detalls de l'acord, però confia que sigui
"el que la ciutat mereix". "És una llàstima que el debat arribi ara, després de tants anys de
construcció", assenyala el candidat d'ERC.
Collboni defensa que l'acord és positiu, però "a mitges". El candidat del PSC a l'alcaldia diu que
"trobar un punt d'acord és bo", però critica que s'hagin deixat fora de l'acord dues parts molt
importants, com l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i l'escalinata del carrer Mallorca. "Però
ha estat un pas important, sens dubte", remarca.
Bou: "Jo com a alcalde pagaria a la Sagrada Família"
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Bou i Valls són els més crítics amb l'acord del govern de Colau amb la Sagrada Família. "Jo com a
alcalde pagaria a la Sagrada Família", assegura el candidat del PP, que qualifica de "terrible" que
Colau hagi fet "pagar llicència d'obres i impostos" al temple.
Finalment, Valls critica que la tramitació de l'acord no hagi "complert degudament els
procediments". Considera que falta rigor i transparència, així com seguretat jurídica. També
lamenta la manca de treball per arribar a un consens i que no s'hagi sentit la veu de totes les
parts implicades. Per Valls, qualsevol actuació ha de tenir en compte la façana de la Glòria.
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