
Comunicat de la Comunitat Musulmana  

 

La Comunitat Musulmana de Ripoll amb el resta dels musulmans de 

catalunya vol expresar el seu rebuig i condemna del terribles atemptats de 

Barcelona i Cambrils. Volem expresar el nostre suport a les families de les 

víctimes i a les seves famílies. 

Fa dies que la comunitat musulmana està expressant per diferents llocs de 

Catalunya de manera clara contra la barbàrie i la sense raò, però avui 

volem dir aquí a Ripoll, i am veu alta “ NO AL TERRORISME, NO A LA 

VIOLENCIA I SI A LA PAU”. Els musulmans que vivim a Ripoll i a Catalunya 

no podem mes que dir gràcies a Ripoll i a Catalunya pel vostre suport, 

gràcies per venir avui , per voler acompañar-nos en aquest moment tan 

important. El dolor és comu , tots hem plorat.la incomprenssió per lo que 

ha succeit és la mateixa. Hem de treballar tots/es junts perquè no torni a 

pasar mai  mes, perquè es nostres joves catalans musulmans no abraçin 

ideologies perverses que no tenen justificación ni explicació, i que no 

tenen res a veure amb el Islam i la religió musulmana. Estem segurs que 

Ripoll i Catalunya sabràn respondre , com ho han fet sempre , contra els 

actes  d´Islamofobia i xenòfobs. Aixó no té cabuda en la nostra societat 

democrática.   

 També hem dir, que un jove que ha nascut o ha arribat des de petit a 

Catalunya és rebeli contra el país i lo mes preciat que té , que és la seva 

ciutat , vol dir que tenim un veritable problema que no hem d´amagar. 

Demanem a les institucions, Govern Central, Govern de la Generalitat i 

Municipis que conjuntament amb la Comunitat Musulmana, entitats 

religioses, socials i culturals arreu de Catalunya parlem clarament i  

seriosament de com afrontar el futur, com podem incloure aquests joves 

perquè formin part plenament de la societat catalana. Que sentin que 

Catalunya és la seva terra, de manera que siguin capaços de rebutjar 

qualsevol missatge radical o extremista. Per tant, hem de fer autocrítica 

tots , institucions i comunitat, i canviar moltes coses que creiem que no 

s´adapten als temps que corren. 

Volem agraïr la feina dels mossos d´esquadra i de la guardia urbana, que 

treballen per tots nosaltres, i han de saber que sempre tindran  el nostre 

suport i la nostra estima. També volem agraïr el suport i l’acollida de 



l’ajuntament a tots els veïns de Ripoll especialment als membres de la 

comunitat per poder superar aquests moments crítics.  

VISCA Ripoll I VISCA CATALUNYA. 


