
Davant els greus atemptats que es van produir el dijous 17 d’agost 

de 2017 a Catalunya, els ciutadans i les ciutadanes de Ripoll volem 

expressar que: 

1. Tenim el nostre cor i el nostre pensament amb les víctimes 

que aquell dia els van prendre la vida i volem donar el nostre 

màxim condol i suport a tots els familiars i amistats per la seva 

pèrdua. Acompanyem el seu dolor i el compartim. 

2. Condemnem de forma unànime, contundent i absoluta els 

atacs comesos a Barcelona i a Cambrils, així com qualsevol 

acte de violència produït a diferents indrets del món. 

3. Acompanyem el dolor del nostre poble, de tothom qui ha 

perdut, també, els seus fills, que tenien els seus desitjos i la 

seva vida. Perquè som humans, perquè vessem llàgrimes per 

la gent que estimem. 

4. Defensem un model de poble plural, que veu en la diversitat 

cultural una font de riquesa personal, d’enfortiment col·lectiu i 

de complementarietat humana. Un poble de respecte, sense 

fronteres. 

5. Apostem per una educació intercultural, on tots els nostres 

infants i joves creixin, aprenguin, visquin i interaccionin lliures 

d’estigmes i de prejudicis. Una educació que ens faci valents i 

valentes per combatre tot acte de menyspreu. 

6. Volem les places del poble vives, els carrers plens de tots els 

ripollesos i de totes les ripolleses, sense que ens importi la 

seva procedència, només amb l’únic objectiu de conviure de 

forma harmònica, compartida i sense recels. 



7. Demanem que cadascú es responsabilitzi dels seus gestos i 

de les seves paraules. Que actuï sense por davant actes que 

vulguin incidir en l’odi, el racisme o la xenofòbia com a motors 

de la nostra convivència. Només amb amor, amb un somriure 

i amb la solidaritat conjunta és possible la unió dels pobles. 

8. Apel·lem a la comprensió, al sentit comú, a posar-se a la pell 

de l’altre/a. No podem consentir que el patiment d’altres sigui 

un motiu de rebuig. No permetrem que ens divideixin. 

9. I, finalment, volem agrair les respostes de suport de tota la 

població i també de les institucions, basades en la justícia 

social i la llibertat. Ho fem des de la sinceritat, desconstruint 

rumors, estenent ponts i sense cap mena de vergonya ni de 

recança. 

I perquè continuarem sent, ara i sempre, un poble d’acollida, 

cridem: tots i totes som Ripoll! 

Ripoll, 26 d’agost de 2017 


