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La presentadora (veu en off)

Senyores, senyors, benvinguts al primer dels actes institucionals de celebració de 
la Diada Nacional de Catalunya, el lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya, en la categoria d’or.

Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, 
al Cos de Mossos d’Esquadra, a la Guàrdia Urbana de Barcelona, a la 
Policia Local de Cambrils i als serveis d’emergències Protecció Civil, 
Sistema d’Emergències Mèdiques, Centre d’Urgències i Emergències 
Socials de Barcelona, Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya, Bombers de Barcelona, Bombers de la Generalitat i Creu Roja

La Mesa del Parlament de Catalunya, per unanimitat, va acordar atorgar la Me-
dalla d’Honor del Parlament de Catalunya, en la categoria d’or, als serveis públics 
que el passat 17 d’agost i els dies posteriors van intervenir sobre el terreny en la res-
posta immediata als atemptats comesos a Barcelona i a Cambrils.

El Parlament, amb la concessió d’aquesta medalla, vol reconèixer la dedicació, 
l’esforç i la valentia que van mostrar els integrants d’aquests serveis públics. Davant 
uns fets traumàtics d’una violència extrema, van actuar amb enorme professionali-
tat, determinació i esperit de servei, amb l’objectiu de protegir el conjunt de la ciuta-
dania i de dominar amb rapidesa l’amenaça terrorista. Cal destacar també el suport 
i l’acompanyament emocional i psicològic que les persones distingides han prestat a 
víctimes i familiars, tant el dia de l’atemptat com els dies posteriors, i la forma i el 
contingut de les explicacions públiques que han facilitat constantment per mantenir 
informada i serena la ciutadania.

Així doncs, la medalla s’atorgarà al Cos de Mossos d’Esquadra, a la Guàrdia Ur-
bana de Barcelona, a la Policia Local de Cambrils i als serveis d’emergències Pro-
tecció Civil, Sistema d’Emergències Mèdiques, Centre d’Urgències i Emergències 
Socials de Barcelona, Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, 
Bombers de Barcelona, Bombers de la Generalitat i Creu Roja.

Així mateix, per mitjà de la concessió d’aquesta distinció als servidors públics, 
la Mesa vol fer extensius l’agraïment i el reconeixement a la resta de cossos de se-
guretat i a tots els voluntaris que han participat amb generositat i esperit cívic en la 
resposta als atemptats.

Iniciem aquest acte amb la glossa als guardonats. Té la paraula la senyora Lara 
Bonilla, periodista.

Lara Bonilla (periodista)

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, molt honorable presi-
dent de la Generalitat, autoritats, representants dels cossos de seguretat i emergèn-
cies, senyores i senyors, se m’ha fet l’encàrrec de dirigir-los unes paraules sobre 
la feina que van fer els serveis d’emergències i els cossos de seguretat durant els 
atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Part de la meva feina com a pe-
riodista consisteix a explicar històries, històries de persones. Des les que més he 
après, és de les protagonitzades per gent anònima. Deixin-me, doncs, que els n’ex-
pliqui algunes.

La història de l’Anna, una agent de la Guàrdia Urbana que la tarda del 17 d’agost 
va arribar amb el seu company de patrulla a la Rambla, quan la gent fugia en di-
recció contrària, aquesta Rambla per on tantes vegades havia patrullat. No oblidarà 
mai les paraules de la gent que va donar l’avís de l’atemptat. Van arribar companys 
de tot arreu, uniformats i de paisà, agents de servei i altres que estaven de vacances. 
Van arribar en moto, en cotxe o corrents. Ella va atendre i calmar alguns dels ferits. 
No oblida les seves cares. Al Pol, un nen de cinc anys que es va fracturar el fèmur, 
l’ha visitat més d’un cop a l’hospital.
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La història de l’Àlex, infermer del Sistema d’Emergències Mèdiques a Tarrago-
na. Va sentir els trets de Cambrils per l’emissora de l’ambulància. Va ser el primer 
cop que va sentir por abans d’un servei. No sabia a què s’enfrontava ni què podia 
passar, però era allà, atenent els ferits al passeig Marítim. La vocació de servei pú-
blic, més forta que la por.

També hi ha el Joan, l’agent dels Mossos d’Esquadra que, quan va veure la fur-
goneta homicida a la Rambla, no va poder evitar pensar en la seva filla de dos anys. 
Li va passar pel cap que la furgoneta podia explotar. Com ell, durant les primeres 
hores de confusió, molts van témer per la seva seguretat, però ni ell ni ningú no van 
fer un pas enrere.

Podria continuar, perquè la llista és llarga. Per això avui el Parlament de Cata-
lunya reconeix amb la Medalla d’Honor, en la categoria d’or, la tasca dels serveis 
d’emergències, del Cos dels Mossos d’Esquadra, de la Guàrdia Urbana, de la Policia 
Local de Cambrils, de Protecció Civil, del Sistema d’Emergències Mèdiques, del 
Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya, dels Bombers de Barcelona, dels Bombers 
de la Generalitat i de la Creu Roja.

Tots ells, el passat 17 d’agost i els dies posteriors, van respondre sobre el terreny 
als atemptats de Barcelona i Cambrils, que van provocar setze morts i més de cent 
trenta ferits. Molts d’ells van ser ferits crítics. Des d’aquí un record per a les set per-
sones que resten ingressades, i també per a les víctimes i els seus familiars.

La primera atenció als ferits, però, realitzada també per agents de policia i bom-
bers, va ser vital per a evitar més morts. La primera ambulància va arribar quatre 
minuts després de l’atemptat a la Rambla; la de Cambrils, que era molt a prop del 
passeig Marítim, va arribar en dos minuts. En una hora i cinquanta minuts, tots els 
ferits de la Rambla estaven hospitalitzats, una de les millors respostes sanitàries a 
un atemptat terrorista.

També van ser clau l’atenció sanitària i el suport emocional que els ferits van 
rebre als hospitals catalans. Responsables d’unitats de cures intensives d’hospi-
tals de fora de Barcelona van trucar per oferir-se a acollir pacients. Tothom va fer 
pinya.

És, doncs, moment de posar en valor la qualitat del nostre sistema sanitari i dels 
seus professionals, tant dels que hi estan al capdavant com dels que van fer una feina 
invisible però crucial. Moltes gràcies.

L’Anna, l’Àlex i el Joan són només algunes de les persones que van donar el mi-
llor d’elles mateixes en les pitjors circumstàncies possibles. Ells són professionals 
preparats i formats per a atendre situacions d’emergència, però també són persones 
que senten por, que tenen fills, pares, parelles, i a qui també els agrada que se’ls re-
conegui la feina. És, malauradament, en situacions tràgiques com aquesta quan re-
coneixem la seva feina diària.

«A les ambulàncies, sempre ens diuen que arribem cinc minuts tard», em co-
mentava fa uns dies l’Alfonso, un metge del SEM emocionat amb els gestos d’es-
timació. Per això aquests últims dies sé que us han reconfortat les mostres d’agraï-
ment i les felicitacions que heu rebut. Abraçades espontànies, encaixades de mans, 
aplaudiments, o les roses que els ciutadans us van lliurar durant la manifestació 
del 26 d’agost i amb què van cobrir els vostres vehicles policials i d’emergències. 
D’aquell dia em quedo amb aquesta imatge.

Avui us tornem a donar les gràcies. Vosaltres sou els herois de la Rambla i de 
Cambrils.

Però no sou els únics. Hi ha més històries, les de ciutadans anònims que tampoc 
no es van deixar vèncer per la por i van posar per davant les ganes d’ajudar. El Ja-
vier, un dels molts taxistes que van traslladar gratuïtament els ciutadans que fugien 
de la Rambla. El Luis, que va facilitar allotjament a veïns i turistes que no podien 
tornar a les seves cases o als seus hotels. La Lola i l’Eve, dues dependentes que, tot 
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i els nervis, van ajudar a calmar els turistes espantats que es van refugiar a la seva 
botiga. La María, la metge resident que va escoltar i consolar allà on la medicina ja 
no hi podia fer més. Tots aquells que van fer cua per donar sang. L’Arnau, que va 
fer companyia als conductors atrapats a les vies de sortida de Barcelona. O el Mi-
guel, el treballador del servei de la neteja que va salvar la vida a una dona ferida a 
la Rambla. Quan es va veure sobrepassat pels fets, un agent de la Guàrdia Urbana 
es va apropar i li va dir: «Ho estem fent bé», i van continuar atenent ferits. Un cop 
més, gràcies.

En els atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils vam veure imatges que 
ens acompanyaran durant anys, però també va despertar una onada de solidaritat 
ciutadana i d’empatia que ens ha de fer sentir orgullosos com a país. Hem vist el pit-
jor i el millor de la nostra societat.

És també moment de fer-se preguntes i de fer autocrítica. No hem de deixar que 
aquests fets serveixin d’excusa per a defensar posicions xenòfobes. El dolor, lluny 
de separar-nos, ens ha d’unir.

El clima de tensió política, el soroll mediàtic i, fins i tot, la desinformació han 
passat per davant, molts cops, de les víctimes. I aquests fets també ens interpel·len 
directament com a societat. S’ho va preguntar a Ripoll Hazira OuKabir, germana 
d’un dels terroristes abatuts a Cambrils, i divendres s’ho van tornar a preguntar la 
periodista Gemma Nierga i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. No està de més 
tornar-ho a repetir: què ha passat perquè uns joves, aparentment integrats, hagin si-
gut capaços de cometre un acte d’odi? No tinc la resposta, però, com va dir la Hazi-
ra, hem de treballar tots junts perquè això no torni a passar.

I vull acabar amb un desig: el desig que aquesta onada d’empatia i de solidaritat 
no acabi aquí. De nou, moltes gràcies i enhorabona per aquesta distinció.

(Aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Senyores i senyors, seguidament, la molt honorable senyora Carme Forcadell, 
presidenta del Parlament de Catalunya, lliurarà la Medalla d’Honor del Parlament 
de Catalunya, en la categoria d’or, al Cos de Mossos d’Esquadra. Recull la medalla 
el senyor Josep Lluís Trapero, major del Cos de Mossos d’Esquadra.

(Aplaudiments.)
La Guàrdia Urbana de Barcelona. Recull la medalla el senyor Evelio Vázquez, 

cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
(Aplaudiments.)
La Policia Local de Cambrils. Recull la medalla el senyor Josep Muñoz, cap de 

la Policia Local de Cambrils.
Protecció Civil. Recull la medalla el senyor Sergio Delgado, sots-director general 

de Coordinació i Gestió d’Emergències.
(Aplaudiments.)
El Sistema d’Emergències Mèdiques. Recull la medalla el seu gerent, el senyor 

Joan Sala.
(Aplaudiments.)
El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Recull la medalla la 

seva directora, la senyora Montserrat Rovira.
(Aplaudiments.)
L’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Recull la medalla 

la seva directora, la senyora Aina Maria Estarellas.
(Aplaudiments.)
Els Bombers de Barcelona. Recull la medalla el senyor Rafel Álvarez, cap d’uni-

tat del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona, respon-
sable de l’operatiu del dia 17 d’agost.

(Aplaudiments.)
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Els Bombers de la Generalitat de Catalunya. Recull la medalla el senyor Albert 
Vilanova, sots-director general operatiu de la Direcció General de Prevenció, Extin-
ció d’Incendis i Salvaments.

(Aplaudiments.)
La Creu Roja. Recull la medalla el senyor Antoni Aguilera, president de la Creu 

Roja a Catalunya.
(Aplaudiments.)
I a continuació, fotografia amb tots els distingits i la presidenta del Parlament.
(Pausa. Aplaudiments.)
I, en nom dels cossos de seguretat i serveis d’emergències guardonats, ens diri-

girà unes paraules el senyor Josep Lluís Trapero, major del Cos dels Mossos d’Es-
quadra.

El major del Cos dels Mossos d’Esquadra (Josep Lluís Trapero)

Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable presi-
denta del Parlament de Catalunya, alcaldesses de Barcelona i de Cambrils, conse-
llers, membres de la Mesa del Parlament, diputats, comandaments, cossos policials, 
d’emergències, de protecció civil, de bombers, de policies locals, d’emergències, 
amics i amigues, no hauríem volgut mai que aquest reconeixement, aquest agraï-
ment d’avui, ens arribés d’aquesta manera, perquè certament, per sentit que sigui, 
per desitjat que sigui, per generós, no podem obviar que arriba acompanyat de molt 
dolor i de drama.

Un agraïment que prenem com el reconeixement de la societat catalana als seus 
servidors públics. Quines paraules precioses, «servidors públics»: servir les perso-
nes, protegir les persones, acompanyar les persones. Servidors públics; hi ha con-
ceptes que donen a les coses la seva precisa dimensió. I aquest n’és un, servir, treba-
llar per als altres, atendre. Ens diu clarament quina és la prioritat i quina la direcció: 
servir, no «servir-se de»; donar, no «rebre». Ens fixa el rumb. I públic: de tots i de 
ningú, de la comunitat, per a allò comú, per al poderós i per al feble, per al que crida 
i per a aquell a qui normalment no s’escolta, de tots i per a tots.

Aquells 17, 18 i 19 d’agost i els dies que els van seguir després, una societat ge-
nerosa va mirar amb agraïment els uniformes blau cel, grocs, blancs i vermells, els 
uniformes dels policies i dels bombers, i de la protecció civil, i dels infermers i de 
les infermeres, els de totes les emergències. Ho havíem vist en altres societats, so-
vint més avançades que la nostra, més madures democràticament, però no era una 
fotografia viscuda entre nosaltres. Una mirada d’agraïment que era alhora una mira-
da de consol, d’afecte, de pau, mirades que han continuat i s’han multiplicat aquests 
dies per molts racons de Catalunya i que ens fan sentir molt bé. Ciutadans agraïts i 
policies locals emocionats, que han recollit flors i viscut moments que ja no oblida-
ran en les seves vides.

I crec no equivocar-me afirmant que aquests gestos ens han fet sentir molt bé a 
uns i altres, els que les rebem i els que les donen. Una mirada que m’heu de perme-
tre que digui que és justa, perquè aquests infermers i infermeres, i bombers, i agents 
de protecció civil, i policies locals, i mossos i mosses, als quals aplaudiu, que abra-
ceu i que reconeixeu, heu de saber que molt sovint tapen amb el seu esforç personal 
les mancances que tota societat té, aquell pressupost just o aquella partida que no 
arriba, i que així ho han fet i ho faran sempre, des del compromís personal, des de 
la dignitat dels uniformes que vesteixen.

Això ja era així, i el 17 d’agost es va obrir una finestra que us va permetre veure-
ho amb nitidesa. O potser seria més correcte dir-nos que ja ho havíem vist, que en el 
nostre dia a dia rebíem una bona atenció, però el 17 d’agost hem tingut la necessitat 
de dir-nos-ho obertament, de trencar barreres creades per pors irracionals i malen-
tesos, i de donar veu a un relat diferent.
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Avui, en nom de tots ells, us dono les gràcies, en nom dels agents de la Guàr-
dia Urbana de Barcelona i dels policies de Cambrils, dels Serveis d’Emergències 
Mèdiques i de Protecció Civil, de la Generalitat i de la Ciutat de Barcelona, dels 
forenses, dels bombers i del personal de la Creu Roja. I deixeu-me, d’entre tots ells, 
que tingui un record especial pels disset mil mossos i mosses que comando, tot un 
equip de bones persones, persones honrades, senzilles, afables, persones compro-
meses, servidors públics que donen el millor d’ells mateixos cada dia allà on són, 
els que corrien en direcció contrària. No es poden imaginar l’orgull que puc sentir 
comandant aquesta policia del poble. Això és el que veiem aquests dies en els vos-
tres ulls, una mirada que, a banda de reconeixement, ens transmet afecte, bonhomia 
i comunió.

Tenim una gran responsabilitat de futur: gestionar bé aquest petit tresor que 
ens fa comprometre’ns encara més, obligar-nos a ser més exigents, a no caure en 
el cofoisme i en l’autobombo, continuar construint els serveis públics d’un poble 
excepcional, d’una societat plena de talent, on la solidaritat i el treball per als al-
tres s’arrela en els seus valors més profunds. I no dubteu que ho farem. No fa gaire 
dèiem que un dia explicaríem aquesta policia al món; doncs, ja hi som. I també 
expliquem la sanitat, i les emergències, i el concepte de ciutadania i la seva soli-
daritat.

El 17 d’agost i els dies que varen seguir a aquest es van endur setze persones, 
setze vides, setze projectes i somnis. Pensem en tot allò que cadascú de nosaltres 
hem pogut viure durant les nostres vides: les imatges, les olors, els sentiments, les 
abraçades, els amics, les converses, aquelles amistats de l’estiu, la sensació d’un 
bany a la platja un dia calorós. Els ho han robat, a ells, als seus familiars i amics i 
a tots nosaltres, tot això. Totes aquestes experiències vitals, caixes i caixes de coses 
bones, sostretes de cop.

Ens aproparem més a la realitat de la tragèdia, i també a la responsabilitat de 
mantenir el seu record, si ens aproximem d’aquesta manera al que significa una víc-
tima i no ens quedem només amb una freda xifra de setze vides. Tenim la responsa-
bilitat, com a societat, de posar veu als seus silencis, la responsabilitat de no oblidar 
que no hi vam ser a temps i de millorar, treballant des del rigor, des la humilitat i 
des de l’exigència; també des de la defensa de la nostra professionalitat, de la bondat 
de les nostres accions i de l’honestedat dels nostres homes i dones.

El Xavi tenia tres anys, tenia per davant tota una vida. Els seus pares ens parlen 
d’un nen alegre i molt actiu. El Xavi tenia per davant anar al col·legi, fer activitats, 
jugar a futbol o a bàsquet, aprendre a anar en bicicleta, sortir a la muntanya, rebel-
lar-se davant els pares, arribar tard, enamorar-se i viatjar; i segur que moltes altres 
coses. Com ell, la Silvina Alejandra, el Francisco, la Josefa, la Maria, la Maria de 
Lurdes, el Jared, la Carmela, el Luca, l’Elke, el Julian Alessandro, l’Ian, el Bruno, el 
Pau, l’Ana María, la Desirée. Setze persones i molts altres ferits varen veure afectats 
els seus projectes de vida per la intransigència i pel mal.

No estem davant una guerra de religions, ni dels déus que puguin guiar a uns i 
altres, ni de color de pell o de nacionalitats, potser ni tan sols d’oportunitats davant 
la vida. És una batalla de valors, i tenim la responsabilitat de conrear, d’estendre 
i de fer cada vegada més forts aquells que nosaltres propugnem: el respecte a la 
vida, a la tolerància, a la diversitat, a la llibertat, als drets humans, en definitiva. 
I fer-ho, a més a més, des de les nostres regles i els nostres principis, sense dre-
ceres.

El Xavi tenia tres anys, i tenia una placa de policia, de plàstic, on hi diu «jefe» 
i «Xavi», perquè el Xavi volia ser policia, el Xavi volia ser agent de la Brigada 
Canina. Ell ens dona exactament la dimensió de l’agraïment d’avui, una societat 
exigent però que observa i valora la dignitat i el compromís dels seus servidors 
públics. I, mentre fa això, crec que puc dir que es reconeix a ella mateixa, s’hi 
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emmiralla. Mentre el nostres Xavis i els nostres Jaumes i Peres i Jordis i Sònies, i 
Patrícies i Albes, vulguin ser bombers i bomberes, i metges, metgesses, infermers, 
infermeres, forenses i mestres, i també policies, mentre això passi voldrà dir que 
la medalla que rebem avui té sentit, voldrà dir que tenim clar qui som i a qui ens 
devem, voldrà dir que en la batalla continuarà vencent el bàndol dels valors de les 
bones persones. Les noves generacions ja ens diuen on volen ser, ja ens indiquen 
cap on volen córrer quan algú ens amenaci o ens vulgui fer mal. Aquesta és la nos-
tra victòria.

En nom de tots ells, dels que ho varen ser, dels que ho som i dels que un dia ens 
faran el relleu, moltes gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats.)

La presentadora (veu en off)

Senyores i senyors, la presidenta del Parlament de Catalunya.

La presidenta (Carme Forcadell i Lluís)

President de la Generalitat, alcaldessa de Barcelona, alcaldessa de Cambrils, 
conselleres, consellers, membres de la Mesa del Parlament, diputades, diputats, ex-
president de la Generalitat, expresidents del Parlament, presidenta de la Diputació 
de Barcelona, membres del cos consular, representants i membres dels cossos de 
seguretat i serveis d’emergències, senyores i senyors, avui el Parlament lliura la Me-
dalla d’Honor, en la categoria d’or, als serveis que van intervenir sobre el terreny en 
resposta immediata als atemptats terroristes comesos a Barcelona i a Cambrils el 
passat 17 d’agost. Eren moments crítics, per als quals ningú mai no està prou prepa-
rat. Als professionals dels cossos i serveis avui distingits els envoltava la commoció, 
el dolor, i també la inseguretat davant el risc de més accions terroristes, i, tanma-
teix, van saber respondre d’una manera extraordinària. La seva eficàcia va perme-
tre salvar vides, va minimitzar l’atac, l’abast dels atemptats, i va amortir les seves 
conseqüències.

Els cossos de seguretat van controlar amb gran rapidesa l’amenaça que represen-
taven els autors dels atemptats. Els serveis d’emergència van atendre i van acompa-
nyar les persones afectades i van donar suport als seus familiars. Davant un context 
de gravetat extrema, van demostrar la seva vàlua, la seva professionalitat, i també 
el seu compromís personal, el compromís cívic i humà que distingeix les seves 
funcions. Ens van recordar a totes i a tots que la seva és una feina amb vocació de 
servei, essencial per al nostre país. En les hores més crítiques, ens va reconfortar 
adonar-nos que comptem amb vosaltres.

Per això amb aquest acte d’avui volem reconèixer i agrair públicament, d’una 
manera solemne, l’excel·lent tasca que vau portar a terme. Un reconeixement que, 
com indicàvem en l’acord de concessió de la medalla, volem fer extensiu a la resta 
de cossos de seguretat i a tots els voluntaris que, amb un immens esperit solidari, es 
van afegir a les tasques dels serveis públics.

També mereix ser destacat el rigor de les informacions i les comunicacions ofi-
cials facilitades per les institucions i els serveis públics. Van desmentir rumors i 
informacions falses a les xarxes socials; van esdevenir garants de la veracitat; van 
oferir canals comunicatius per a donar resposta a les inquietuds d’aquelles hores, i 
van donar les explicacions públiques necessàries amb serenitat i claredat, fet que va 
contribuir enormement a tranquil·litzar la ciutadania.

I em permetran també que faci esment de la resposta de la ciutadania, pels nom-
brosos exemples de solidaritat i civisme que, espontàniament, van seguir als atemp-
tats, però sobretot perquè ha sabut evitar l’odi i la por que volien provocar els terro-
ristes. La societat catalana ha sabut distingir i separar aquells que tenen una creença 
religiosa d’aquells que la utilitzen perversament, com a font d’extremisme i de vio-
lència, i ha refermat el seu compromís amb la llibertat.
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L’estima per la llibertat és el que explica el nostre profund i irrenunciable respec-
te a la diversitat: la diversitat d’idees, de creences, de conviccions, de maneres de fer 
i de ser, d’estimar i de viure. Les llibertats ideològiques, de pensament i d’expressió 
són les que fan possible la pluralitat. La llibertat és el que dona sentit a una demo-
cràcia, i el terrorisme, cercant estendre la por i l’odi, precisament el que intenta és 
acabar amb les llibertats sobre les quals construïm la convivència pacífica i plural 
de la nostra societat.

D’aquí el crit espontani: «No tinc por.» El que expressem amb aquest crit és que 
no renunciarem a les llibertats que defineixen el nostre país, que no estem disposats 
a ser presoners de la por. Cap amenaça no ens farà renunciar a la voluntat de viu-
re amb llibertat, a ser com som i a guiar-nos sempre pel respecte absolut pels drets 
humans.

Per a acabar, a totes les persones que formen part dels cossos i serveis avui dis-
tingits amb el màxim reconeixement del Parlament, en nom de la institució que re-
presenta políticament el poble de Catalunya, permetin-me que els doni les gràcies 
per la seva feina, pel seu compromís, per la seva dedicació, per ser-hi quan més els 
necessitem. I a tots els presents, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte.

(Aplaudiments.)
I ara convido el president de la Generalitat a adreçar-nos unes paraules.

El president de la Generalitat (Carles Puigdemont i Casamajó)

Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, alcaldesses de Barcelona 
i de Cambrils, consellers i conselleres, membres de la Mesa del Parlament, diputats i 
diputades, president Mas i sobretot, molt especialment, representants dels cossos 
d’emergències, de seguretat, de tota la gent que avui ha estat guardonada amb aques-
ta Medalla d’Honor, amb distintiu d’or, del Parlament de Catalunya.

El 17 d’agost, el terror i la violència van irrompre d’una manera dolorosa i dra-
màtica al nostre país. No era la primera vegada que el terrorisme i la violència s’en-
duien la vida d’éssers innocents i la canviaven en moltes altres famílies a casa nos-
tra; tristament, no era la primera vegada. Però volem que no torni a passar mai més, 
ni aquí ni enlloc; volem que sigui l’última vegada. Sabem, naturalment, que ningú 
no està a recer d’aquesta amenaça global i que ara –ho sabem–, en aquests moments, 
en algun lloc del món hi ha algú que està pensant com causar el major mal possible. 
Sabem, però, que cada dia que mantinguem la posició, cada dia que no reculem ni 
un mil·límetre en la nostra determinació i el nostre compromís contra la violència, 
contra el terror i contra les guerres, guanyarem.

Avui estem més colpits, certament, però som més forts, ens sentim més forts, 
gràcies a l’exemple de tots vosaltres, que ens heu ensenyat que cal persistir en la 
manera que hem decidit de viure, que hem decidit plantar cara i superar totes i ca-
dascuna d’aquestes proves, per doloroses, per dramàtiques que siguin. Una resposta 
ràpida i professional, però amb aquella poderosa arma, mobilitzadora d’esperits i de 
bondat, que és el voluntariat. Una resposta coral, coordinada, que només tenia com 
a objectiu atendre les víctimes i els seus familiars, perseguir-ne els responsables i 
prevenir que no hi tornin.

Això vosaltres ho heu fet de manera exemplar i us ho volem agrair, en nom de 
tot el país. Us han format i us han preparat per a això. A vegades amb formació i 
preparació molt rutinària, difícil d’entendre, difícil fins i tot d’explicar, però us 
han preparat, us han format perquè, quan arribés aquest moment, tinguéssiu la ca-
pacitat de respondre-hi. I tant, que hi heu respost. I, a més a més, no només hi heu 
respost davant la conseqüència directa i l’amenaça directa, sinó que heu aconseguit 
proporcionar a tota la ciutadania, sense excepció, aquella confiança en els seus ser-
vidors públics.



Medalla d’Honor del Parlament
10 de setembre de 2017

  10

Amb el record inesborrable a les víctimes, amb l’impacte del dolor, encara, en el 
nostre cor, amb l’agraïment també dels governs anteriors, president Mas, president 
Montilla, avui aquí presents, els consellers de tots els governs anteriors, que han 
contribuït al que ha estat una cadena indeleble, al llarg de tots aquests anys de de-
mocràcia, en la construcció del model de seguretat pública que volíem per al nostre 
país, que ara és ben visible i palpable per tothom, en nom de tot això us volem agrair 
que en aquelles hores tenebroses ens haguéssiu ajudat a trobar la llum i l’esperança. 
Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments.)

La presentadora (veu en off)

Senyores, senyors, per cloure l’acte, el Cor de Cambra del Conservatori del Li-
ceu, sota la direcció de Daniel Mestre, interpretarà Els Segadors, himne nacional 
de Catalunya.

(El Cor de Cambra del Conservatori del Liceu interpreta Els segadors. Aplau-
diments perllongats.)


