
PREC  QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT 
POPULAR (CUP) PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS DECLARI P ERSONA 

NON GRATA AL SR. JAUME PUJOL BALCELLS 
 
En passat 23 de gener, al programa “Els matins” de TV3 la senyora Ariadna Oltra va 
realitzar una entrevista al senyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. En el 
transcurs d’aquesta entrevista, en motiu de la presentació de la seva autobiografia, va 
realitzar una sèrie de declaracions que reproduïm a continuació. 
 
En ser preguntat sobre el col·lectiu de gais i lesbianes, va esgrimir que “el 
comportament no és adequat ni per a ells ni per a la societat”. Afegint que “jo estimo a 
tothom, però distingeixo molt bé entre el que són les persones i els seus 
comportaments. Com a persones, tots som fills de Déu, ens hem de respectar i tots 
mereixem la màxima consideració, però hi ha comportaments que no són bons”. 
 
En preguntar-li de nou sobre aquestes afirmacions, el senyor Jaume Pujol afegí: 
“cadascú ha de pensar molt bé la responsabilitat que vol davant la societat. L’Església 
pot parlar, però després no obliguem a res perquè no tenim ni Mossos d’Esquadra ni 
presons. Més que mai, ara l’Església ha de dir el que és bo i el que és dolent”. 
 
En preguntar-li sobre el matrimoni, el senyor Jaume Pujol Balcells comentà: “a les 
dones de la meva església sempre els dic el mateix <<de qui has de cuidar més és del 
teu marit>>”. 
 
En preguntar-li sobre l’avortament, respongué: “no pot ser que la vida sigui tractada 
d’aquesta manera”. 
 
I, sobre els casos de pederàstia per part de membres de l’església catòlica, i 
denunciats pel propi Papa Benet XVI, contestà “hem de saber demanar perdó, trobo 
bonic demanar perdó, i després et quedes tranquil”. 
 
No és el primer cop, que aquest senyor realitza declaracions d’aquest caràcter. Fa dos 
anys, ja va dir sobre els diners públics destinats al manteniment de la institució que 
representa, que “amb els meus impostos també pago avortaments i he de 
subvencionar totes aquestes associacions d’ateus”.  
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular reconeixem, defensem i promovem el dret a la 
llibertat d’expressió de qualsevol ciutadà i ciutadana del món, però considerem que 
aquesta llibertat d’expressió no pot servir de coartada per a que un ciutadà o una 
ciutadana pugui discriminar a ciutadans i ciutadanes per motius de gènere o orientació 
sexual, o atacar als drets i llibertats individuals i col·lectius reconeguts per la legislació. 
 
PREC: 
 
Que l’Ajuntament declari “persona non grata” al senyor Jaume Pujol Balcells i insti a 
aquest senyor a rectificar les seves declaracions, segons el que estableix la Declaració 
Universal dels Drets Humans, la Declaració Universal dels Drets de l’Infant i els drets 
fonamentals dels i les ciutadanes reconeguts en la legislació vigent al nostre país. 
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