Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 21 de setembre de
2017, aprovà, per unanimitat, 20 vots a favor (ERC-AM-MES, PDeCAT-UNIÓ, C’s, CUPPA, ICV-EUiA-E, PSC-CP i PP), la declaració institucional següent:

“Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP contra els
atemptats terroristes i l'ús de la violència
El passat 17 d’agost el terrorisme ens va colpir de nou.
Els Socialistes de Catalunya compartim l’immens dolor i la indignació de la ciutadania de
Barcelona, de la del conjunt de Catalunya i de la resta d’Espanya per l’actuació criminal
que va tenir lloc a La Rambla i a Cambrils.
Colpits per l’atac criminal, traslladem el nostre sincer condol a les famílies de les víctimes
mortals i el nostre desig de recuperació a les persones ferides.
Com a demòcrates, rebutgem tot atac a la vida humana, als drets individuals i col·lectius i
a la lliure expressió, religió o ideològica i considerem irrenunciables el dret a la vida i el
valor de la convivència per sobre de les diferències.
Estem convençuts de que l’única resposta possible és la unitat de la ciutadania de
Catalunya i del conjunt d’Espanya. Lliures, diversos, iguals, solidaris i sense por. No ens
dividiran.
Expressem així mateix el reconeixement de l’actuació de tots els cossos i forces de
seguretat i del personal sanitari i emergències que ha donat resposta a aquesta situació
de crisi, igual que la gent anònima que van ajudar en tot el que estava al seu abast per
ajudar i socórrer a les víctimes.
La manifestació unitària del passat dissabte va ser, principalment, un recordatori per a les
víctimes i una mostra de solidaritat cap a les seves famílies i amics, però també va
suposar un crit unànime contra el terrorisme, contra tot el terrorisme, sota el lema “No
tenim por”.
Perquè així és, no tenim ni hem tingut mai a totes les persones que han fet us del terror,
un terror que res ni ningú justifica. Perquè la violència mai ens aturarà en la defensa de la
pau i la llibertat que ara gaudim.
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Constatem que el terrorisme és una de les manifestacions més evidents de la injustícia
de l'exercici de la violència d'unes persones contra d’altres, així com una font de dolor
humà tan innecessària com cruel.
Alhora mostrem la nostra preocupació per l’auge de la islamofòbia, entre altres formes de
xenofòbia i estigmatització de col·lectius, i condemna els atacs contra llocs de reunió o
culte de la comunitat musulmana o agressions físiques que s’han produït després dels
criminals atemptats Yihadistes.
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La islamofòbia, a part de ser absurda tenint en compte que la majoria de víctimes dels
Yihadistes són musulmanes, seria una victòria del terrorisme; precisament és el que
estan buscant: que ciutadans europeus d’ascendència musulmana vegin l’extremisme
com a única sortida.
Per aquests motius el Grup Municipal del PSC del Masnou proposa al Ple de l’Ajuntament
la adopció dels següents acords:
Primer: Condemnem qualsevol forma de terrorisme i a les persones que en fan o han fet
us i vingui d'on vingui i independentment de la cobertura ideològica que adopti.
Segon: Rebutgem tot atac a la vida humana, als drets individuals i col·lectius i a la lliure
expressió, religió o ideològica i considerem irrenunciables el dret a la vida i el valor de la
convivència per sobre de les diferències.
Tercer: Expressem la solidaritat d'aquest Plenari amb totes les víctimes, amb tots els
pobles i amb totes les col·lectivitats que són o han estat víctimes de qualsevol tipus de
violència terrorista.
Quart: Condemnem els atacs a la comunitat musulmana en tant que suposen, com a
col·lectiu, el grup més nombrós de les víctimes dels Yihadistes.
Cinquè: Donar trasllat d'aquesta moció al Parlament de Catalunya, a tots els grups
parlamentaris allà representats i al Congrés dels Diputats.
Sisè: Publicar aquest acord pels mecanismes habituals.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de manera
que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
26/09/2017
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Secretari general
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26/09/2017

Codi de verificació electrònic: 57ba2978-3f94-4ff6-9924-64f7569522b7

