Setembre 2017

Amigues i amics tonencs,
Volia dedicar la Carta de l’alcalde del mes de setembre a parlar, com he fet els darrers
anys, de la significació de la nostra Diada nacional -aquest any la Diada del Sí!-, del
procés que ha endegat la societat catalana per dotar-nos d’un Estat propi que ens ha de
permetre gaudir d’una major qualitat de vida i enguany, especialment, del referèndum
de l’1 d’octubre, mitjançant el qual els ciutadans de Catalunya hem de poder decidir
democràticament el futur que volem per al nostre país. Però m’ha semblat més apropiat,
en aquesta ocasió, i ateses les circumstàncies, transcriure la declaració institucional que
va adoptar per unanimitat el Ple de l’Ajuntament de Tona, en una sessió extraordinària i
urgent, el 18 d’agost, i que posteriorment va ser llegida davant de centenars de tonencs
que es van concentrar a la plaça de l’Ajuntament per fer cinc minuts de silenci en record
de les víctimes:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG ALS ATEMPTATS DE BARCELONA I
CAMBRILS, I DE SUPORT A LES VÍCTIMES I FAMILIARS
Ahir dijous, 17 d’agost, la Rambla de Barcelona, el passeig més cèntric, emblemàtic i cosmopolita
de la capital catalana, es va veure colpejada per la barbàrie terrorista, per un atemptat
sanguinari i sense sentit.
Una multitud de persones, que gaudien d’un tranquil passeig per la Barcelona més turística, van
ser atacades amb traïdoria i covardia per uns energúmens fanàtics, intransigents, sense cap
respecte per les vides humanes. Uns elements sense consciència, que només persegueixen
causar el mal sense importar-los les vides i el dolor de les persones que han estat víctimes
involuntàries d’aquesta bogeria i que en pateixen les conseqüències! Ahir, Barcelona i Catalunya
van ser salvatgement atacades en una acció brutal per intentar atemorir-nos i fer-nos dubtar
dels nostres principis i valors. Un atac irracional amb què pretenen que tinguem por, que ens
tanquem, volen fer trontollar els pilars més bàsics d’un Estat democràtic i de dret, i d’una
civilització com la nostra: la convivència, la integració i el respecte a totes les persones, vinguin
d’on vinguin, siguin com siguin, pensin com pensin i creguin en el que creguin.

Però no ho aconseguiran. La ràbia per l’atac, el dolor per les pèrdues humanes, la indignació per
tanta crueltat i violència, ens farà aixecar més forts i més convençuts que mai dels nostres
valors, dels nostres principis i dels nostres ideals! Volem dir, ben alt i clar, que condemnem de la
manera més enèrgica i rotunda l’atemptat d’ahir, i que rebutgem sense pal·liatius l’ús de la
violència per a cap finalitat. I volem enviar un missatge ben nítid als instigadors, executors i
seguidors d’aquestes idees i aquests mètodes macabres: mai aconseguireu els vostres propòsits,
no aconseguireu agenollar-nos. La societat catalana és prou madura per plantar-vos cara i ho
farem amb fermesa, però no amb les vostres armes sinó amb les nostres, les que ens
caracteritzen com a societat madura i civilitzada: la dignitat, la solidaritat, l’acollida, la
integració, la cohesió, el respecte per a tothom, la democràcia, l’empatia i la convivència! Han de
saber que la violència i el temor no és el camí per defensar les idees. Al contrari, aquest camí
només porta a la mort i a l’isolament. I no! De cap manera: no aconseguiran atemorir-nos ni que
renunciem al que som ni que canviem els nostres principis i valors. Donem, des de Tona, el
nostre suport incondicional a la ciutadania i als Ajuntaments de Barcelona i Cambrils, en aquests
moments tan difícils i colpidors.
També volem mostrar el nostre agraïment més sentit i la nostra admiració als cossos de
seguretat: Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana; de Sanitat, SEM, voluntaris mèdics i infermers,
hospitals; i bombers, per la ràpida i eficaç resposta davant una situació d’una dificultat extrema
en què varen contribuir, juntament amb molts voluntaris anònims, a minvar en el possible la
tragèdia que es va viure. Considerem que mereix un especial esment el cos de Mossos
d’Esquadra per la tasca que han dut a terme (en unes condicions de falta d’informació en
matèria antiterrorista per la negativa de l’Estat espanyol de facilitar l’accés dels Mossos a
Europol), perquè han actuat de manera ràpida, concloent i eficient, i han aconseguit que, malgrat
actes com aquest terrible atemptat, els ciutadans ens sentim protegits i orgullosos de la nostra
policia.
Finalment, amb tot el dolor pels moments tràgics que vivim, volem expressar el sentiment de
respecte, condol i solidaritat dels ciutadans i ciutadanes de Tona envers les famílies de les
víctimes. Sabem que no hi ha res que pugui mitigar el dolor per la pèrdua tràgica i injustificada
d’un ésser estimat, però volem fer-los arribar el nostre escalf, suport i empatia, amb la confiança
que se sàpiguen acompanyats i confortats, i contribuir així a fer més suportable el seu dolor.
Tona, 18 d’agost de 2017
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