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Sessió 41 

La sessió s’obre a les dotze del migdia. Presideix la presidenta del Parlament, acompa-

nyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel secretari general i el lletrat 

major.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats de Bar-

celona i Cambrils del 17 d’agost (tram. 401-00032/11). Grups parlamentaris. Substanciació.

La presidenta

Comença la sessió. Bon dia a totes i tots. 

Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils del 17 d’agost

401-00032/11

Celebrem avui un ple específic i solemne que tant de bo no s’hagués hagut de ce-
lebrar mai, un ple per condemnar els atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 
17 d’agost, de record a les víctimes i a favor de la pau.

El Parlament, reflex del poble de Catalunya, plural i divers, s’uneix i se suma al 
dolor de les víctimes i les seves famílies, i es conjura per treballar, amb més força 
que mai, per evitar que fets com els succeïts es tornin a repetir.

Si em permeten, abans de procedir a la lectura de la declaració del Parlament 
de Catalunya, voldria saludar les autoritats que avui ens acompanyen: alcaldessa de 
Barcelona i alcaldes d’altres municipis, cònsols generals, representants i membres 
dels cossos de seguretat, de bombers i dels serveis d’emergències; gràcies per ser 
aquí amb nosaltres.

Procedirem ara a la lectura de la declaració.
«Declaració del Parlament de Catalunya de condemna dels atemptats de Barcelo-

na i Cambrils del 17 d’agost.
»El Parlament de Catalunya condemna unànimement els brutals atemptats co-

mesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost. El Parlament expressa el seu con-
dol 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 col-
pit tot Catalunya. El Parlament, però, vol posar en valor la resposta que ha donat la 
societat 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 con-
tra la qual atempten i aniquilar valors essencials com la llibertat o el respecte a la di-
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ferència. 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, cohe-
sionada.

»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.»
(Aplaudiments forts i perllongats.)
A continuació farem el minut de silenci.
(La cambra, dempeus, serva un minut de silenci.)
Donem per acabat el minut de silenci. Moltes gràcies a totes i a tots.
I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dotze del migdia i nou minuts.
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3 Dossier


Punt 1 | Lectura en el Ple


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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