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Certament la presència del burca i el niqab en els nostres carrers és 

ínfima i, per tant, la pretensió de decidir de forma immediata al respecte 

té més d’oportunista que altra cosa. Sobta veure la urgència del PP a 

presentar propostes allà on està a l’oposició que contrasta amb 

l’absència de decisions allà on governa. Dit això, un nombre significatiu 

d’Ajuntaments, governats per diferents forces polítiques i alguns de ben 

significatius com Barcelona, Lleida i Tarragona, en funció de les seves 

competències, han decidit prohibir l’entrada de persones amb burca o 

niqab als equipaments públics. D’altres Ajuntaments, com Girona, no ho 

han fet considerant que, en tot cas, la decisió s’ha de prendre a un nivell 

més ampli. 

 

La utilització del burca i el niqab té arrels religioses i culturals i va 

aparellada a una concepció integrista de l’Islam localitzada 

geogràficament però que, a causa del fet migratori, comença a 

escampar-se cap a d’altres indrets. 

 

La decisió de legislar sobre aquesta qüestió, doncs, requereix d’un debat 

polític i social profund, que eviti demagògies i populismes que exploten la 

por a l’altre com a element de divisió i fins i tot de crispació. 

 

Per això convé un esforç de claredat que permeti, arribat el moment, 

prendre les decisions més adequades. Unes decisions que, en la meva 

opinió, no poden refugiar-se en un relativisme ètic o una falsa concepció 

de la multiculturalitat. Diguem-ho clar: les dones que porten burca o 



niqab, ho facin voluntàriament o de forma forçada, són privades de la 

seva identitat en un context social i, per tant, no volen o no poden 

participar en la vida en societat i no volen o no poden participar en els 

necessaris processos d’integració en una societat diversa i plural. 

 

Així doncs, convé ser clars des del principi: els nostres principis ètics i 

democràtics, la nostra defensa radical de la dignitat i la igualtat de totes 

les persones, són incompatibles amb la negació de la identitat que 

impliquen el burca o el niqab. No així altres símbols o indumentàries que 

tenen també arrels culturals i religioses que, en permetre veure el rostre 

de les persones, no neguen la seva identitat ni impedeixen la seva vida 

social. 

 

No volem el burqa ni el niqab entre nosaltres, no per manca de respecte 

a una determinada religió, sinó perquè neguen la dignitat de les dones 

tot privant-les d’exercir en plenitud la seva ciutadania. I això, tard o 

d’hora, caldrà recollir-ho en la nostra legislació.  

 


