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Lliurament de la medalla d’honor del Parlament, en la
categoria d’or, al Cos de Mossos d’Esquadra, la
Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Local de
Cambrils i els serveis d’emergències, Protecció Civil,
el Sistema d’Emergències Mèdiques, el Centre
d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona,
l’Institut de Medecina Legal i Ciències Forenses de
Catalunya, els Bombers de Barcelona, els Bombers de
la Generalitat i la Creu Roja
Palau del Parlament, 10 de setembre de 2017

President de la Generalitat, alcaldessa de Barcelona, alcaldessa de Cambrils, consellers
del govern, membres de la mesa, diputats i diputades, expresidents de la Generalitat i
del Parlament, presidenta de la diputació de Barcelona, president del Parlament de les
Illes Balears, membres del cos consular, representants i membres dels cossos de
seguretat i els serveis d’emergències avui distingits, senyores i senyors, el Parlament
lliura avui la medalla d’honor, en la categoria d’or, als serveis que van intervenir sobre
el terreny en la resposta immediata als atemptats terroristes comesos a Barcelona i
Cambrils el passat 17 d’agost.
Eren moments crítics per als quals ningú mai no està prou preparat. 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 tanmateix van respondre de
manera extraordinària. La seva eficàcia va permetre salvar vides, va minimitzar
l’abast dels atemptats i en va amortir les conseqüències. Els cossos de seguretat van
controlar amb gran rapidesa l’amenaça que representaven els autors dels atemptats.
Els serveis d’emergències van atendre i van acompanyar 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 tots
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que la seva feina és vocacional i un servei essencial per al país. En les hores més
crítiques ens va reconfortar saber que comptem amb vosaltres.
Per aquest motiu, amb aquest acte volem reconèixer i agrair públicament i de manera
solemne l’excel·lent tasca que vau portar a terme, reconeixement que, com
expressem 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 servidors públics.
També mereix ser destacat el rigor de les informacions i les comunicacions oficials
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 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 permetin-me que faci també esment de la resposta de la ciutadania, pels nombrosos
exemples de solidaritat i civisme que espontàniament van seguir els atemptats, però
sobretot perquè ha sabut evitar l’odi i la por que volien provocar els terroristes. La
societat catalana ha sabut distingir i separar els qui tenen una creença religiosa dels
qui la utilitzen perversament com a font d’extremisme violent i ha refermat el seu
compromís amb la llibertat.
L’estima per la llibertat és el que explica el nostre profund i irrenunciable respecte per
la diversitat; la diversitat d’idees, de creences, de conviccions, de formes 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 dóna sentit a una democràcia. I
el terrorisme, cercant estendre la por i l’odi, precisament el que intenta és posar fi a
les llibertats sobre les quals construïm la convivència pacífica i plural de la nostra
societat.
D’aquí el crit espontani de “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 viure amb
llibertat, a ser com som i a guiar-nos sempre pel respecte absolut dels drets humans.
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Per acabar, a totes les persones que formeu part dels cossos i serveis avui distingits
amb el màxim reconeixement del Parlament, en nom de la institució que representa
políticament el poble de Catalunya permeteu-me que us doni les gràcies per la vostra
feina, pel vostre compromís, per la vostra dedicació, per ser-hi quan més us
necessitem.
I a tots els presents, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte.
Convido el president de la Generalitat a adreçar-vos unes paraules.
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