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RESOLUCIÓ 
 
Barcelona, 14 de setembre del 2017 

LA JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA NO TÉ POR 

 

El 17 d’agost del 2017 van esdevenir uns fets terribles a Barcelona i Cambrils. El 

terrorisme gihadista més radicalitzat va sembrar el caos a la nostra Rambla; un 

emblema de la ciutat a nivell internacional, atropellant indiscriminadament amb 

una furgoneta a qui passejava per la zona. Persones de trenta-quatre nacionalitats 

diferents es van veure afectades per l’atac. Van haver morts i ferits. Hores després, 

a la matinada, va produir-se un segon atemptat al municipi de Cambrils, havent-hi 

un tiroteig. Els atacants van ser abatuts per la policia. 

 

Les tràgiques imatges dels atemptats van escampar-se per tots els mitjans i 

dispositius mòbils en qüestió de minuts. Pràcticament tothom va poder ser 

testimoni de les conseqüències d’aquell horror. Policies, serveis mèdics, taxistes, 

ciutadans anònims... tots ells es varen bolcar en ajudar a les persones que 

necessitaven ajuda al llarg d’aquella malaurada tarda i matinada. Va poder-se 

veure, doncs, una reacció de solidaritat, de respecte i tolerància per part de molts 

cap a les víctimes. 

 

Desgraciadament, però, van haver reaccions més que censurables pel seu to 

irrespectuós i xenòfob, que atribuïen la culpa de l’atemptat a la comunitat 

musulmana, pel simple fet que els autors radicalitzats n’haguessin pogut formar 

part. La cruesa i la intolerància que es pot despertar d’algunes persones pot arribar 

a ser molt perillosa per la seva arrel d’un rebuig al qui és diferent. La història ens ha 

demostrat que quan es donen aquestes actituds, el resultat mai és positiu. 
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Tot i així, afortunadament sembla que van quedar en un segon pla per la mostra 

d’unitat que va donar tot el país. Sota el missatge “No tinc por”, a la manifestació 

que es va dur a terme a Barcelona, es rebutjava el terror com a pràctica dels 

gihadistes per qüestionar un model de vida occidental, i s’obrien els braços als 

assenyalats per un grup d’intolerants. 

 

I és que la base de la convivència i la pau és el respecte als altres. No han de ser les 

diferències el que es destaquin, sinó els punts en comú. Al cap i a la fi tots som 

humans i vivim en comunitat. Només amb voluntat d’unitat es pot assolir una 

societat de concòrdia i, per tant, de drets i llibertats. 

 

Per tot això, la Joventut Socialista de Catalunya, 

 

- Condemna els atemptats soferts a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost, i tots 

aquells actes terroristes que es produeixin a qualsevol indret del planeta.  

 

- Rebutja la intolerància dels qui pretenen difamar la comunitat musulmana o 

atribuir-li crims de manera injusta, i estén la mà a tots aquells qui han estat objecte 

d’aquests fets. 

 

- Reconeix la molt bona tasca feta per totes aquelles persones que van aportar la 

seva ajuda el dia dels atemptats. 

 

- Ret homenatge a tots aquells qui van perdre la vida o van resultar ferits. 

 

 

No tenim por. 


