
Primer de tot des de la casa d’oficis de Ripoll volem donar suport a totes les víctimes 

que s’han vist afectades directa e indirectament  en els actes terroristes del passat 

dijous 17 d’agost. A hores d’ara encara ens costa creure tot lo que a passat, la realitat 

supera la ficció, com si fos un malson, un malson fet realitat a les portes de casa 

nostre.  I nosaltres ens preguntem; Com a pogut passar tot això? Tantes vides d’adults, 

ancians, infants, joves, totes robades en un instant. Tants moments, emocions i 

records d’una persona que per sempre més es quedaran només en això, records.  

Creiem necessari fer un petit homenatge a les persones que han perdut la vida de 

manera involuntària durant els atacs escoltant en silenci el nom de cadascuna d’elles, 

sense oblidar-nos de totes aquelles persones que encara a dia d’avui estan lluitant per 

salvar la seva vida:  

-Ana Maria Suarez, 67 anys. 

-Francisco Lopez, 57 anys. 

-Pepita Codina, 75 anys. 

-Xevi Martinez, 3 anys. 

-Silvina Alejandra Pereyra, 40 anys. 

-Julian Alessandro Cadman, 7 anys. 

-Bruno Gulotta, 35 anys. 

-Luca Russo, 25 anys. 

-Elke Vanbockrijck, 44 anys. 

-Carmen Lopardo, 80 anys. 

-Jared Tucker, 42 anys. 

-Ian Moore Wilson. 

-Pau Perez, 34 anys. 

-I les dos dones portugueses de 74 i 20 anys de les quals els noms encara no han estat 

verificats.  

Ripoll ha estat sempre un poble tranquil on la diversitat cultural no ha resultat mai un 

problema, tot el contrari, hem mostrat ser una vila pacifica que sap conviure en 

harmonia i sabem del cert que això ha de continuar així.  

Malauradament ens ha tocat viure uns fets devastadors que ningú esperava,  i això de 

alguna manera a condemnat els pensaments de les persones portant odi i por, però no 



podem deixar que això contamini el pensament de tots. Cadascun dels vilatans ha 

viscut aquests fets apropant-los al terreny més personal i per tant condemnant-los 

segons la seva manera de pensar i segons les seves creences. Hem d’obrir les ments i 

pensar que abans de separar per nacions o per territoris tots i cadascun de nosaltres 

som essers humans, persones que respirem, sentim i ens emocionem, les delimitacions 

territorials estan establertes políticament, no deixem que delimitin també els nostres 

cors.  

Molts dels d’aquí avui presents recordem als nois que han comés aquest crim amb el 

cor trencat i desolat, ple de decepció però no entrarem a atorgar culpabilitats perquè 

aquesta es una feina que no toca fer al poble. Estem davant amics i famílies que encara 

no es creuen el què els ha tocat viure, no exculpem a ningú i condemnem l’ocurregut 

però sense criminalitzar a qui no toca i creiem que aquesta es la postura que ha de 

prendre el poble.  

De res servirà girar-nos l’esquena una a altres, per tant ara és el moment de fer-nos 

costat entre comunitats, cadascuna amb els seus pensaments i idees però en cohesió, 

sense estigmatitzar-nos entre nosaltres si el què volem aconseguir es viure en pau.  

Per acabar tornem a oferir tot el nostre suport a les famílies que s’han vist afectades 

per aquests fets, tant aquelles d’arreu del món, com les pròpies que tenim al nostre 

costat i que formen part de la comunitat musulmana. Per tant, recordem que la nostra 

verdadera nacionalitat és la humanitat.   

 

 

 


