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Badalona fixa condicions restrictives per obrir nous centres
de culte

2006.07.26

El Pais

Nous centres de culte

2007.12.04

Diari de Girona

Tancament local de culte

Salt tanca ara un local de culte evangèlic amb una ordre de
clausura de fa 15 mesos./ L'anterior equip de govern no va
executar el tancament i els veïns han reclamat l'acció.

2009.04.14

El Punt.Avui

Centres de culte

Badalona negocia amb la comunitat gitana el futur dels
centres evangèlics / Augmenten les queixes dels veïns per
les molèsties que ocasionen dos d'aquests locals.

2009.04.14

El Punt.Avui

Queixes veïnals

Les queixes del veïns no cessen - Badalona
Salt modificarà el pla d'usos del polígon de Torre Mirona per
tal d'introduir-hi l'ús religiós. / L'alcaldessa diu que "cal
donar sortida" a la realització d'actes de culte.

2009.11.19

El Punt.Avui

ús religiós a Salt

2010.05.17

El Punt.Avui

Salt - centres de culte

2010.05.18

El Punt.Avui

Ús religiós a Torre Mirona - Salt

2010.06.02

El Punt.Avui

Figueres - centres de culte

2010.07.11

El Punt.Avui

Centres de culte

2010.07.21

El Punt.Avui

Llei centres de culte

Els municipis gironins duen la religió als polígons / Figueres
vol fer el "parc de les confessions".
La reserva de sòl per als centres de culte, el 2019

2010.11.24

El Punt.Avui

Esgl. Protestant de Valldoreix

Una església funciona des de fa deu anys sense permisos.

Tancament esglésies - Lleida

Lleida tanca en 3 mesos 5 esglésies protestants que no
tenien llicència./ El Consell Evangèlic afirma que la llei dóna
un termini de 5 anys per complir la normativa.

2010.11.26

El Periódico

Salt només permetrà obrir nous centres de culte a Torre
Mirona i no tancarà els del nucli urbà.
Els centres de culte, en qüestió / modificació del pla general
d'ordenació urbana de Salt.
Figueres cedirà una part del recinte del cementiri perquè les
diferents comunitats religioses edifiquin centres de culte.
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2010.11.27

El Punt.Avui

Esgl. Protestant de Valldoreix

La comunitat s'empara en la llei de centres de cultes
aprovada aquest estiu per obtenir la llicència d'activitat

2010.12.10

Diari de St. Cugat

Esgl. Protestant de Valldoreix

Escrit de la presidenta de l'EMD de Valldoreix, Montserrat
Turu explicant el procés i situació actual de l'Església
Protestant de Valldoreix.

2011.01.04

El Punt.Avui

Esgl. Protestant de Valldoreix

El Consell Evangèlic veu la llibertat religiosa en perill. Escrit a
la presidenta dl'EMD de Valldoreix, Montserrat Turu

El Teatre Arnau

Barcelona compra el teatre Arnau/ L'església cristiana xina
havia intentat fer les obres de reforma a l'interior del teatre
per adequar-lo com lloc de culte, però el districte de Ciutat
Vella no els va donar els permissos per a efectuar
l'adequació.

2011.02.08

La Vanguardia

2011.02.28

El Punt.Avui

Llei centres de culte

El PP vol canviar la llei de centres de culte/ Fernández Díaz
afirma que l'actual legislació "obliga als ajuntaments a cedir
sòl públic per construir mesquites".

2011.03.01

El Punt.Avui

Llei centres de culte

El PP pressiona CiU per canviar la llei de culte/ No volen que
la llei obligui els municipis a reserva sòl per a mesquistes.

2011.04.15

El Periódico

Canvi llei centres de culte

Ortega es compromet davant Sistach a canviar la llei de
centres de culte.

2011.06.03

El Periodico

Centres de culte

Figueres aprova un parc per als nous centres de culte.

2011.08.20

El Pais

Vetar nous centres de culte

2011.08.22

El Periódico

Centres de culte nous

2011.08.23

El Periódico

Polèmica sobre reserva de sòl

Salt convoca un ple d'urgència per a vetar nous centres de
culte./ Jaume Torramadé (CiU) suspèn durant un any la
concessió de llicències
Salt suspendrà la construcció de centres de culte durant un
any.
El Govern recolza que els ajuntaments decideixin sobre els
centres de culte
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2011.08.23

R7

Suspensió llicències

2011.08.24

El Periódico

Centres de culte nous

Salt aprova la prohibició d'obrir centres de culte durant un
any./ La moratòria ha prosperat amb els vots de CiU, el PP i
dos exregidors de PxC./ Anglada ha hagut d'entrar a
l'ajuntament custodiat per la policia.
El Consell Evangèlic de Catalunya amenaça de denunciar
l'Ajuntament de Salt si no retira el veto per obrir centres de
culte. / L'entitat religiosa ha presentat un escrit al consistori
per demanar que es retiri l'acord que ahir va aprovar el ple
municipal, ja que considera que vulnera el dret a la llibertat
religiosa.

2011.08.25

Ara

Denuncia Ajuntament de Salt

2011.09.08

El Punt.Avui

Demanda a Salt

2011.09.11

El Punt.Avui

Llei centres de culte

2011.09.13

El Punt.Avui

notícia
El batlle de Salt paralitza la construcció d'una mesquita en
un polígon industrial. / Jaume Torramadé pretén suspendre
les llicències per a les entitats que han sol·licitat els
permisos.

Llicència

Els evangèlics demanden Salt per "haver vulnerat el dret a la
llibertat religiosa"/ Ahir van presentar al TSCJ la demanda
anunciada fa quinze dies.
Els centres de culte tindran deu anys per reformar-se / La
reforma de la llei de culte amplia cinc anys més el termini
perquè les confessions adaptin els seus centres. / Les
esglésies i oratoris s'han d'ajustar a les noves normes de
seguretat i urbanisme.
Presenten el projecte per construir la mesquita a Salt./ Les
entitats musulmanes van presentar la documentació
dimecres, dins d'un termini legal que s'acabava la setmana
vinent. (Relacionat amb l'església Holy Ghost… )
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2011.09.13

El Punt.Avui

Llei centres de culte

notícia
Els ajuntaments decidiran sobre els centres de culte/ El
portaveu del govern, Francesc Homs, assenyala que el sòl es
reservarà per raons de necessitat i "prevaldrà l'autonomina
municipal"

2011.09.14

El Punt.Avui

Terreny usos religiosos

Garcia Albiol no reservarà cap terreny per a usos religiosos a
Badalona / L'alcalde celebra que el governa hagi retornat als
municipies l'autonomia sobre els centres de culte. Entén
que aquesta és una decisió que ha d'anar en funció de la
realitat de cada municipi.

2011.09.27

Diari de Girona

Moratòria llicència

Lloret aprova suspendre noves llicències de locals de culte
durant un any.

Moratòria llicència

Lloret de Mar prohibeix durant un any l'obertura de centres
de culte. / El vet perjudica la comunidad sij, que contava
amb l'aprovació de l'anterior alcalde. - Salt i Torroella
també han posat traves als temples no catòlics.
Santa Coloma de Farners aplica el seu propi model
d'integració. / L'Ajuntamente ha acordat que les peticions
de llicència per a centres de culte no hagin de pagar cap
taxa ni impost, tal com ara passa amb l'Església catòlica.

2011.09.28

El Pais

2011.10.24

El Punt.Avui

Llicències centres de culte

2011.11.03

El Punt.Avui

Llei centres de culte

2011.11.04

Actualidad Evangélica

Cessament activitat

2011.11.06

El Pais

Cessament activitat

2011.11.06

El Punt.Avui

Llibertat religiosa

Llei de culte, un retrocés / Opinió/ Montserrat Coll
L'Ajuntament de Barcelona dóna 48 hores a una església
evangèlica per a que cessi la seva activitat.
Els evangèlics demanen en manifestació el mateix tracte
que l'església catòlica./ L'Ajuntament de Barcelona mana el
tancament d'un centre protestant.
Els protestants reclamen plena llibertat religiosa.
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2011.12.13

El Periódico

Proposta controvertida a la tercera
ciutat de Catalunya

2011.12.20

El Periódico

Problemes convivència religiosa

2012.01.10

La Vanguardia

Esgl. Ev. Pentecostal - Lleida

2012.01.31

El Punt.Avui

Moratòria llicència

Santa Coloma impedirà durant un any que s'obrin nous
centres de culte./ El govern colomenc i dos grups de
l'oposició tiren endavant la moratòria de dotze mesos.

Veta obertura

Santa Coloma G. veta l'obertura de mesquites./ Els grups
municipals de PSC, ICV i CiU aproven una moratòria d'un any
que impedeix la inauguració de temples al municipi.

Recurs contra suspensió

Rebutgen el recurs contra la suspensió de llicències de
centres de culte a Salt. / El jutjat no admet a tràmit aquesta
petició de dues entitats evangèliques respecte a la mesura
de l'Ajuntament. / Les associacions poden recórrer contra la
resolució.

2012.02.02

2012.02.29

La Vanguardia

El Punt.Avui

notícia
Abiol proposa congelar un any la construcció de noves
mesquites/ L'oposició sospita que l'alcalde mou fitxa contra
un oratoir previst al barri de la Salut. El PP portarà al ple de
Badalona, sense opció d'èxit, la suspensió de llicències a
centres de culte.
Repetint el guió de les mesquites / Albiol no aconseguirà
congelar avui a Badalona l'obertura de nous centres de culte
musulmans.
Protesta veïnal contra en centre de culte autoritzat per la
Paeria.
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