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COMUNICAT D’ACCEM DAVANT DELS ATEMPTATS A CATALUNYA   

18 d’agost 2017 

 

Avui volem expressar la nostra més profunda solidaritat amb totes les víctimes 
dels atemptats terroristes que van ocórrer durant la tarda y nit d’ahir a 
Catalunya, primer a Barcelona i després a Cambrils (Tarragona). Un total de 13 
persones han mort i més d’un centenar n’han resultat ferides. En primer lloc, 
volem transmetre la nostra tristesa i recança, unir-nos al dolor de les famílies, 
amics i amigues de les víctimes i desitjar que les persones ferides es recuperin 
els més aviat possible. 

En segon lloc, cal condemnar totalment aquests atemptats, nascuts de l’odi i el 
menyspreu absolut a la vida i a la llibertat. Els autors dels atemptats no poden 
sinó provocar-nos el major dels rebutjos. El seu objectiu no era un altre que 
causar tot el dolor possible de forma indiscriminada i sembrar el terror al 
conjunt de la ciutadania.  

Però també, des d’Accem, com a organització social amb 25 anys d’experiència 
treballant a favor a la integració social de les persones refugiades i migrants, 
volem llançar un missatge clar a la societat: els terroristes que han perpetuat 
aquests atemptats no representen a cap nacionalitat, a cap cultura ni a cap 
religió. 

Desgraciadament, en aquesta terrible jornada d’agost li ha tocat d’aprop a la 
ciutadania catalana afrontar el terror, però és del tot necessari recordar que en 
el que portem de mes s’han produït atemptats del mateix tipus i motivació a 
Nigèria, Afganistan, Camerun, Egipte, Filipines, Kènia o Iemen, per citar-ne 
alguns exemples. El terrorisme fonamentalista és avui una realitat global que 
afecta a molts pobles, països i ciutats del món. Les seves víctimes parlen totes 
les llengües, professen totes les religions i pertanyen a cultures molt variades. 

 

Aquest no ha d’esdevenir un moment per a buscar bocs expiatoris, el camí 
correcte no es redueix a la criminalització i estigmatització de cap col·lectiu pel 
seu origen, cultura o religió. Es tracta, una vegada més, de reforçar les nostres 
conviccions en favor d’una societat tolerant, oberta, diversa, heterogènia. 

És moment també per recordar que són molts els milers de persones que 
escapen del terror yihadista, d’aquest odi i aquesta concepció del món tan 
lesiva, de mirada tan curta i tan enemiga de la vida i la llibertat. Que escapen 
d’aquest terror i busquen precisament, en la nostra societat, l’oportunitat de 
desenvolupar-se i gaudir d’una vida plena. Moltes d’aquestes persones a les 
quals etiquetem com a refugiades i immigrants arriben escapant d’aquest dolor 
que sentim avui tan a prop. 

Així mateix, és moment per incidir en la necessitat d’apostar i reforçar sempre 
les polítiques encaminades a la redistribució de la riquesa, la justícia social, la 
igualtat d’oportunitats i la integració i la inclusió social. 

 

Totes i tots, avui amb Catalunya. Contra el terror. Contra el discurs de 
l’odi i la por. Per unes societats obertes, justes, diverses i tolerants.  
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