COMUNICAT CONJUNT DE LA TAULA DE CIUTADANIA I EL CONSELL MUNICIPAL
D’IMMIGRACIÓ
Davant els greus atemptats que el passat dijous van tenir lloc, en sessió extraordinària i
conjunta, la Taula de Ciutadania i Immigració de Catalunya i el Consell Municipal d’Immigració
de Barcelona, òrgans de participació de les entitats que treballen per a l’acollida i la
convivència adscrits a la Generalitat de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona, volem
expressar que:
1. Els nostres pensaments, sentiments i tota la nostra solidaritat està amb les víctimes,
els seus familiars i amistats. Per a ells i elles tot el nostre suport.
2. Condemnem aquests atacs de la forma més rotunda. Aquesta vegada han estat a
Barcelona i a Cambrils, però aquests atemptats formen part de la mateixa barbàrie que
ha causat dolor i patiment a molts altres indrets d’arreu del món. Els condemnem tots.
3. Agraïm i admirem la resposta cívica i social, així com la de les nostres institucions.
Començant per la dels treballadors i treballadores públiques dels serveis
d’emergències i de seguretat, continuant per la resposta de molts col·lectius
professionals i, també, de la ciutadania de tota condició que han respost amb
solidaritat, humanisme i sentit cívic.
Són exemples que reforcen la nostra confiança en Catalunya, en Barcelona i en la seva
ciutadania. Molts de nosaltres vam escollir aquest país per viure i conviure i en dies
com aquests, ens en sentim molt orgullosos.
4. Som conscients, però, que els terroristes no només volien atemptar contra persones,
sinó també contra tota la societat. Ataquen un projecte de societat oberta, de pau,
diversa, intercultural, democràtica i convivencial perquè la seva ideologia és l’odi. Els
diem molt clar que continuarem defensant aquest model de convivència.
5. Els que volen sembrar la por i el terror ho fan per alimentar l’odi, per aixecar murs i
estendre rumors. Davant la ideologia de l’odi, el que aixequem és la veu per dir alt i
clar que la pau i la no violència són el nostre camí. Continuarem reforçant ponts,
teixint relacions i reconstruint tot allò que han pretès destruir. Treballarem juntes i
amb determinació, al costat de tota la societat catalana i les seves institucions, per a
evitar-ho.
6. Ens refermem en la defensa de la llibertat i de la igualtat com a valors bàsics i comuns
d’un model de convivència entre totes les persones que tenim orígens, llengües,
cultures o religions diferents. Continuem apostant per la inclusió, l’acollida de
persones migrades i refugiades, la interacció i la mobilitat social, amb una especial
atenció a les persones joves, que són el nostre futur. Vivim juntes i volem viure juntes.
Som un poble divers i som un sol poble amb aquests valors comuns. No ens els
canviaran. No ens dividiran, perquè no tenim por.
Les persones mortes i ferides a les Rambles i Cambrils són de 34 nacionalitats diferents. Perquè
som una societat oberta i perquè som una societat diversa. És així com volem ser i no ens
canviaran.
Barcelona, 21 d’agost de 2017

