
Discurs del president Puigdemont en l’acte d'homenatge a les 
víctimes de Germanwings 
 
 
Naturalment avui és un dia de memòria, és un dia de record. Fa un any que la tragèdia 
va irrompre de manera sobtada, de manera cruel, de manera traïdora les vostres 
vides, i un tel de tristesa es va apoderar del nostre país. Aquesta tristesa no s’ha 
aixecat. Aquesta tristesa la portarem, la portareu els qui porteu cada dia els vostres 
morts, i els qui us acompanyem en aquest dolor, aquesta tristesa la portarem sempre.  
 
Però aquest acte d’avui, aquesta placa que descobrireu, ens permetrà, com a mínim, 
un record permanent, que no s’esvaeixi el record que devem a totes les víctimes, ens 
permetrà el reconeixement que en les pitjors hores d’una societat, en les pitjors 
tragèdies, surt també el millor que té un país.  
 
Ho vam veure de manera orgullosa en la catàstrofe de fa un any, ho hem vist aquests 
dies tristament amb l’accident de Freginals, ho estem veient aquestes hores coma  
conseqüència dels terribles atemptats de Brussel·les. Tots, la bondat humana 
s’imposa a la maldat i a la catàstrofe, i tots traiem, professionals, voluntaris, gent 
corrent, el millor que tenim per acompanyar-vos en el dolor i fer-vos més suportable la 
tragèdia. I aquesta placa també ens ho recordarà. 
 
I finalment ens recordarà una altra cosa que ens ha demanat la presidenta de 
l’Associació de víctimes en nom de tots vosaltres: que tenim deures a fer. Que aquesta 
era una catàstrofe evitable, que aquesta catàstrofe i la mort dels vostres familiars pot 
salvar vides si operem un seguit de canvis legislatius allà on toca fer-los, perquè les 
circumstàncies en què s’ha produït aquest accident no es puguin tornar a repetir mai 
més i no haguem de lamentar que no hem fet  prou per evitar una tragèdia. Això també 
ens ho recordarà cada dia que vinguem a agafar un avió, cada dia que passem per 
aquí al davant, nosaltres ho sabrem, o quan ens ho preguntin ho podrem explicar.  
 
Us agraeixo enormement aquest acte. És una acte de memòria, és cert, és un acte de 
passat, però és també un acte de generositat cap al futur, i us ho vull agrair molt.  
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