“El passat dimarts 22 de març, va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a Bèlgica,
en concret a la seva capital, Brussel·les. Es va cometre un doble atemptat a un dels
aeroports de la ciutat i a una estació de metro de la mateixa, que van provocar la mort de
al voltant de 32 persones, segons les fonts oficials del govern belga i més de tres
centenars de persones ferides de diversa consideració. Aquests atemptats han estat
reivindicats per seguidors de l’autoproclamat estat islàmic (DAESH).
El passat 27 de març, es va produir un nou atemptat a la ciutat de Lahore, al Pakistan que
va suposar la mort de 72 persones i centenars de ferits, en aquests cas reinvindicat per un
grup extremista talibà.
Aquests fets es repeteixen des de fa molts anys i malauradament de forma sistemàtica
per tot el món i mereixen una total i contundent repulsa de la societat, donat que són
perpetrats per grups fonamentalistes que amb la seva intolerància i total despreci per les
vides humanes pretenen imposar el seu dogma a través de la por i la violència, exercida
d’una forma indiscriminada. Ara ens toca a prop a Europa, però no hem de perdre de
vista que més del 80% de les víctimes d’aquest terrorisme són de països àrabs.
Tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament,
Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a
Bèlgica i al Pakistan, i els que s’han perpetrat arreu del món, i mostrem les nostres
profundes condolences a les víctimes i a les seves famílies.
També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Bèlgica i el Pakistan.
Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la
violència.
Condemnem la resposta de l’odi davant la mort i el terrorisme i reivindiquem l’heroisme de
la raó i del pacifisme.
Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social
europeu.
Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al diferent, així
com els ideals provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes
violents com els succeïts a aquests països i altres que de la mateixa manera viuen sota
l’arbitri del terror i amb total despreci als drets humans”.

