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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412022000019 D’adhesió del Parlament de Catalunya al 
21 d'agost,  dia Internacional de conmemoració i  homenatge a les víctimes del 
terrorisme. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Cs 
d’adhesió  del  Parlament  de  Catalunya  al  21  d'agost,  dia  Internacional  de 
conmemoració i homenatge a les víctimes del terrorisme.

Mitjançant  resolució  aprovada  el  19  de  desembre  de  2017  per  l’Assemblea 
General, les Nacions Unides decidiren proclamar el 21 d’agost Dia Internacional 
de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme, per tal d’honorar i 
donar suport a les víctimes i supervivents del terrorisme i promoure i protegir el 
gaudi  ple  de  llurs  drets  humans  i  llibertats  fonamentals.  Aquesta  proclamació 
arribà tot  just  4 mesos després dels atemptats del  17 i  18 d’agost de 2017 a 
Barcelona  i  Cambrils  que  segaren  la  vida  de  16  persones  i  feriren  més  d’un 
centenar de 34 nacionalitats diferents. 

Enguany  es  commemorarà  el  cinquè  aniversari  de  la  proclamació  del   Dia 
Internacional de Commemoració i Homenatge a les Víctimes del Terrorisme i dels 
atemptats  de  Barcelona  i  Cambrils,  així  com  el  35è  aniversari  de  l’atemptat 
d’Hipercor de Barcelona que acabà amb la vida de 21 persones i feriren a 45.

Com ens recorden les Nacions Unides, els actes de terrorisme que propaguen 
una  sèrie  d'ideologies  de  l'odi  fereixen,  danyen  i  maten  milers  de  persones 
innocents cada any. Malauradament, al nostre país tenim una llarga i trista història 
d’organitzacions i actes de terrorisme generats per ideologies de l’odi de diversa 
naturalesa que, encara avui en dia, són justificats i reben homenatges públics per 
escarni de les víctimes. 

Tal i com manifesten les Nacions Unides, davant d'aquest escenari, les víctimes 
del terrorisme lluiten perquè s’escoltin les seves veus, es donin suport a les seves 
necessitats i es respectin els seus drets. Tot i això, sovint se senten oblidades i  
abandonades  una  vegada  que  s'atenen  les  seves  necessitats  immediates. 
Aquesta  situació,  sumada  als  pocs  recursos  dels  estats  membres  i  la  seva 
capacitat  per  satisfer  les necessitats  a  mitjà  i  llarg termini,  no contribueixen a 
assolir la seva total rehabilitació. Per aconseguir-la, cal un suport multidimensional 
a llarg termini que inclogui mesures físiques, psicològiques, socials i financeres, 
elements indispensables per a la seva total i  plena integració a la societat. La 
responsabilitat principal de donar suport a les víctimes del terrorisme i defensar 
els seus drets recau en els Estats membres.
Les  víctimes  són  l'expressió  més  dramàtica  de  l'amenaça  i  el  xantatge  dels 
intolerants. Quan s’atempta contra les víctimes, s'atempta contra la democràcia i 
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contra  tota  la  societat.  Reconèixer  el  mèrit  i  la  memòria  de  les  víctimes  del 
terrorisme és una exigència moral i un al·legat a favor del respecte als valors i als  
drets humans, és un acte de dignitat que ens honra com a societat que proclama 
la justícia i la llibertat com a valors democràtics superiors en el seu ordenament 
jurídic.

És  responsabilitat  de  tothom  que  els  demòcrates  del  món  estiguem units  en 
defensa de la pau, la llibertat i el respecte als drets humans.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts subscriu el  fons i la 
forma de la resolució de les Nacions Unides i s’adhereix a la Commemoració i  
Homenatge internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER: ADHERIR l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a la Commemoració i 
Homenatge internacional a les Víctimes del Terrorisme del 21 d’agost proclamada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides.

SEGON:  Traslladar  aquesta declaració  institucional  al  Consell  de Ciutat,  a les 
associacions de víctimes del terrorisme d’Espanya, als grups polítics del Congrés 
dels Diputats, al Govern d’Espanya i a l’Organització de les Nacions Unides.

Sant Vicenç dels Horts, 15 de juliol de 2022

[Firma01-01]


		2022-07-15T13:53:40+0200
	MIGUEL COMINO HARO - 15/07/2022 13:53:40




