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Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats  
de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost
401-00032/11

El Parlament de Catalunya condemna unànimement els brutals atemptats come-
sos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost. El Parlament expressa el seu condol 
per les víctimes mortals i mostra tot el seu suport als amics i familiars, i vol així 
mateix manifestar el desig que els ferits es puguin recuperar d’una manera ràpida i 
efectiva de les seqüeles físiques i psicològiques dels atemptats.

El dolor provocat per aquestes accions terroristes de violència extrema ha colpit 
tot Catalunya. El Parlament, però, vol posar en valor la resposta que ha donat la so-
cietat catalana. Davant d’una situació d’extrema gravetat, la ciutadania, les institu-
cions i els serveis públics del país han actuat d’una manera exemplar.

Cal remarcar, en aquest sentit, la tasca excel·lent dels serveis d’emergències i 
d’urgències mèdiques, i també la dels cossos de seguretat. L’eficàcia de l’actuació 
policial ha permès controlar amb gran rapidesa l’amenaça que representaven els au-
tors dels atemptats, i les informacions i les comunicacions oficials facilitades per les 
institucions i els serveis públics han ofert a la ciutadania la serenitat necessària en 
un context tan traumàtic.

El Parlament vol destacar d’una manera especial la reacció cívica de la societat 
catalana, que ha mostrat des del primer moment un immens esperit solidari, i ha sa-
but respondre majoritàriament amb la maduresa necessària per a saber distingir en-
tre la utilització espúria de les religions com a font d’extremisme violent i la pacífica 
convivència de les diverses identitats religioses presents a Catalunya.

L’execrable objectiu últim dels terroristes és generar por i odi a la societat contra 
la qual atempten i aniquilar valors essencials com la llibertat o el respecte a la dife-
rència. És per això que és tan important la resposta serena, solidària i pacífica que 
la societat catalana ha donat davant dels atemptats: la resposta d’una societat demo-
cràticament madura i cohesionada entorn de la pluralitat i la llibertat.

El Parlament fa una crida a continuar treballant per la democràcia i la cohesió 
social al nostre país. La pluralitat només es pot defensar des de la democràcia, i la 
democràcia és la garantia per a viure en una societat plural i diversa i, alhora, co-
hesionada.

El Parlament agraeix totes les mostres internacionals de solidaritat rebudes. Cal 
tenir ben present que els atemptats de Barcelona i Cambrils s’afegeixen als que en 
els darrers anys han patit altres ciutats d’arreu del món, d’una manera especialment 
sagnant i constant en les zones en conflicte i en països en situació d’extrema po-
bresa. En aquest sentit, el Parlament referma el seu compromís amb la cultura de la 
pau, recollit en l’Estatut, reiterat en diverses declaracions institucionals i emparat, 
entre d’altres lleis, per la Llei de foment de la pau. Aquest compromís obliga a apro-
fundir en valors com la tolerància i el diàleg, a fer una tasca de prevenció dels ex-
tremismes violents i a promoure activament una cultura de pau i no-violència. Una 
cultura de pau que ha d’apostar per la resolució dels conflictes armats i per la supe-
ració de les situacions d’injustícia.

Alhora, el Parlament es compromet a treballar de manera integral en diferents 
àmbits per millorar l’eficàcia en la prevenció de la radicalització i la lluita contra el 
terrorisme.

Així mateix, el Parlament es compromet a continuar treballant permanentment 
per garantir els drets i les llibertats individuals i col·lectives que defineixen la nostra 
democràcia. Perquè la solidaritat, la llibertat i la convivència pacífica en la diversitat 
són la derrota del terrorisme.

Palau del Parlament, 25 d’agost de 2017
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