ACORD DE CONDEMNA DE LES ACCIONS TERRORISTES A LES
CIUTATS DE BARCELONA I CAMBRILS ELS DIES 17 I 18
D’AGOST DE 2017
Ahir i avui hem pogut veure com ciutats del nostre país han estat víctimes altre
cop de la violència indiscriminada, que ha causat la mort i ferides a nombroses
persones.
L’ajuntament de Torrelles de Llobregat, per unanimitat dels seus membres i en
nom del conjunt de la nostra ciutadania, acordem manifestar:
1. El nostre rebuig i condemna dels atemptats ocorreguts a Barcelona i
Cambrils els dies17 i 18 d’agost de 2017, així com manifestar la nostra
repulsa a aquesta mena d’accions que únicament busquen atemorir la
nostra societat.
2. Volem manifestar la nostra solidaritat amb totes les poblacions i
consistoris de Catalunya que d’una o altra manera s’han vist afectades
per les accions terroristes del darrers dies i volem expressar el nostre
escalf en aquests moments tristos que els toca de viure.
3. Des de Torrelles donem tot el condol, suport i ànims tant als familiars com
als amics de les víctimes en aquests moments tan difícils i dolorosos.
4. Volem manifestar la nostra condemna més enèrgica de qualsevol tipus
d’acte terrorista i de qualsevol argument que vulgui justificar-lo.
5. Finalment volem agrair els esforços i la dedicació de tots els professionals
que vetllen per la nostra seguretat i atenció en aquests moments tan
complicats
Torrelles com a municipi compromès amb la pau i que creu que tots els conflictes
cal que siguin resolts amb el diàleg per davant de qualsevol altra acció,
condemna l'ús de la violència indiscriminada contra persones i poblacions. Volem
manifestar el nostre compromís col·lectiu de treballar, juntament amb les ciutats
i pobles d’arreu del món, perquè el diàleg i l'entesa esdevingui l’única via per
trobar solucions pacifiques a tots els conflictes.
Els torrellencs i les torrellenques continuarem fomentant la convivència i la
cohesió social per construir societats diverses, inclusives i solidàries on tothom
hi pugui conviure. Serem incansables en la nostra lluita per un món més just on
la violència no hi tingui lloc.

Torrelles, 18 d’agost de 2017

