
Comunicat de Lafede.cat
Contra la violència i la por, compromís amb la pau i la solidaritat

En relació a l’atemptat terrorista d’ahir, 17 d’agost, a Les Rambles de Barcelona i els fets posteriors a
Cambrils, on han estat assassinades 13 persones i hi ha hagut més d'una vuitantena persones ferides,
condemnem rotundament aquests fets que ens causen tant de dolor, com hem condemnat sempre
atacs similars arreu. Sabem que la intenció és generar terror i enfrontaments a nivell global i, per
responsabilitat, la nostra resposta ha de ser sempre de denúncia i solidaritat globals.

Volem manifestar en primer lloc el nostre condol i suport a totes les víctimes i els seus familiars i
amics, tant a les que viuen a Catalunya com a les que ens visitaven, i dir-los que ho sentim molt, i que
esperem poder acompanyar-los de la millor manera possible amb tots els recursos públics i privats de
la ciutat i del país.

De la mateixa manera volem mostrar el nostre afecte i suport, com a entitat amb seu al Raval, a tots
els veïns i veïnes, comerciants i treballadors i treballadores que van viure en directe els horribles
atacs. Precisament per això volem fem saber a tots els veïns i veïnes d'altres orígens i religions que
estarem al seu costat davant possibles discursos racistes o xenòfobs arran de l'atemptat.

Lafede.cat demana totes les institucions i  partits  i  a la societat civil,  unitat  i  fermesa tant en la
denúncia de les causes d'aquest terror injustificat, com en la defensa d'una resposta que prioritzi la
defensa  dels  drets  humans,  la  pau i  la  solidaritat.  No podem oblidar  que  la  violència  neix  dels
conflictes  armats  -  36  en  l'actualitat  oberts-,  de  la  venda  d’armes,  i  que  Espanya  és  potència
exportadora, i de les desigualtats econòmiques i violacions de drets humans arreu. És per això que
fem una crida a evitar que la por es converteixi en una eina per fomentar l'odi i el racisme, així com
una excusa per retallar drets i llibertats.

La ciutadania catalana ha sortit sempre al carrer per dir no a la guerra, rebutjar la violència i mostrar-
se oberta com a terra d'acollida. Avui més que mai Catalunya ha de continuar exigint l'arribada de
persones refugiades i migrants com a resposta digna i universal al sense sentit terrorista. No volem
aquesta  violència  enlloc.  El  món  se  solidaritza  amb  Barcelona,  i  el  país  ha  de  respondre  amb
generositat. Cercar i defensar la Justícia Global és l’únic fre a la barbàrie, l'única sortida.

Per tot això Lafede.cat es suma a la concentració, avui divendres 18 d'agost, a les 12h a la plaça de
Catalunya convocada per l'Ajuntament  de Barcelona i  la  Generalitat  de Catalunya amb el  suport
d'entitats i moviments socials.  


