
 

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

1 3 

 

Homenatge a les víctimes del terrorisme 

amb motiu del 30è aniversari de 
l’atemptat d’Hipercor  

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017 

President de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, víctimes 

i familiars de víctimes, inspector general de l’exèrcit, conseller d’interior, presidenta 

i president de grups parlamentaris, diputades i diputats, senadores i senadors, 

autoritats militars, membres del cos consular, representants dels cossos de 

seguretat, representants d’entitats, senyores i senyors, els agreixo que ens 

acompanyin en aquest acte de record i homenatge a totes les víctimes del terrorisme, 

acte que celebrem conjuntament amb l’Associació Catalana de Víctimes 

d’Organitzacions Terroristes amb motiu del trentè aniversari de l’atemptat d’Hipercor. 

Amb ell volem expressar el nostre suport a les víctimes de la violència terrorista, als 

seus familiars, als seus éssers estimats. Un acte solemne, coherent amb la tradició 

de la nostra institució, que ha manifestat repetidament la condemna de qualsevol 

forma de violència i la solidaritat amb les persones que en són víctimes. 

Un acte que té lloc al Parlament, un espai molt significatiu. Perquè, precisament, 

aquesta institució té les arrels en un moviment social contra el terror de la violència: 

les assemblees de pau i treva, la resposta a una situació d’inseguretat extrema, quan 

la població vivia aterrida, fins al punt que tenia por d’anar al mercat o a l’església. 

De l’evolució d’aquelles assemblees de pau i treva, de la seva institucionalització, van 

néixer les Corts, el precedent històric del nostre Parlament. 

El Parlament, per tant, simbolitza la voluntat de conviure en pau, la substitució de 

les armes per les paraules, la victòria de la democràcia sobre els règims de terror.  

I és també, i sobretot, un espai significatiu i digne per honrar les víctimes del 

terrorisme, perquè és la institució que representa políticament el poble de Catalunya.  

Aquest és un país compromès fermament amb la pau, el diàleg i les llibertats, valors 

extremadament oposats a tota acció terrorista. Patim amb els atemptats que 
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malauradament s’esdevenen a Europa els darrers anys; som sensibles al que ara 

viuen Londres, París, Berlín o Brussel·les. Perquè entre el 1971 i el 2001 més de 

setanta persones van ser assassinades en accions terroristes en territori català. La 

majoria de les víctimes foren civils. Algunes, nens i nenes, menors de divuit anys. La 

majoria d’atemptats corresponen a ETA i el GRAPO, però hi ha víctimes d’accions 

d’altres grups, com Epoca, Terra Lliure o Juventud Española en Pie. I hi ha altres 

organitzacions que no causaren morts ni ferits, però que intentaven coaccionar la 

societat amb demostracions de violència terrorista. I hi va haver atemptats mortals 

d’autoria mai no aclarida, com la bomba contra la revista ‘El Papus’.  

Òdena, Tarragona, la Ràpita, Sabadell, Vic, Llinars, Sant Quirze del Vallès, l’Hospitalet 

de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat del Llobregat, les Borges Blanques, 

Banyoles, Reus, Sant Adrià i Roses són poblacions on es va viure algun atemptat amb 

morts o ferits al llarg d’aquests anys.  

I, evidentment, Barcelona, on es van cometre el major nombre d’atemptats, on fa 

trenta anys es va produir la matança terrorista més gran que mai no ha tingut lloc a 

Catalunya, la més gran que va perpetrar ETA en la seva història: l’atemptat 

d’Hipercor. Vint-i-un morts, quaranta-cinc ferits, centenars de persones directament 

afectades. I una ciutat, un país sencer, commogut, commocionat per un acte criminal 

abominable, de crueltat indiscriminada. 

Avui som aquí per recordar-ho. Perquè hem de continuar endavant, però no ens 

podem permetre oblidar-ho. Hem de conservar-ne la memòria, per respecte a les 

víctimes, per respecte als seus familiars i als seus amics, però també per respecte a 

nosaltres mateixos com a societat que defensa la pau i la llibertat. 

Durant massa anys no vam saber ajudar prou les víctimes supervivents ni vam saber 

fer-vos el reconeixement que mereixeu. I malgrat això vau saber encarar amb 

dignitat, sense revenges, el futur, el dany i el dolor irreparable que havíeu sofert, el 

dolor que encara patiu, que porteu amb dignitat i mirant el futur. Aquest acte de 

record i homenatge és una forma de reiterar-vos el reconeixement, la solidaritat i el 

suport de la nostra societat, del nostre país.  

És també un acte per reiterar, totes i tots junts, el nostre rebuig absolut a totes les 

formes de terrorisme, per recordar que en democràcia hi tenen cabuda totes les 

idees, totes, menys les de l’odi i la violència. 
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I hem d’aprofitar també aquesta ocasió per insistir que davant el terrorisme que ara 

assola Europa hem de fer l’esforç de separar, de no confondre, els terroristes amb 

les comunitats, les idees polítiques o les creences religioses que ells invoquen per 

intentar justificar els seus crims.  

Gràcies a totes les persones que heu participat en aquest homenatge; gràcies per 

compartir públicament el vostre dolor; gràcies, moltes gràcies, Pedro i Sílvia, per 

explicar-nos els vostres testimonis personals; gràcies a l’Associació Catalana de 

Víctimes d’Organitzacions Terroristes per haver-los convidat, per l’organització 

d’aquest acte i per la vostra tasca de suport a les víctimes, i gràcies a tots els presents 

per haver-nos ajudat a recordar i honrar les víctimes del terrorisme.  

Mai més –mai més– un Hipercor, mai més cap acte terrorista.  

Moltes gràcies. 

 


