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Al Saló de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, el dia DIVUIT d’AGOST de 

DOS MIL DISSET, s'hi reuneix el Plenari del Consell Municipal, en sessió 

extraordinària i urgent, sota la presidència de l’Excma. Sra. Alcaldessa Ada Colau 

Ballano. Hi concorren els Ims. Srs. i les Imes. Sres. Tinents d'Alcaldia, Gerardo 

Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens 

Llodrà i Janet Sanz Cid, i els Ims. Srs. Regidors i les Imes. Sres. Regidores, Agustí 

Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner 

Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Teresa M. Fandos i 

Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, 

Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Maria 

Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltran, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred 

Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, 

Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Daniel Mòdol Deltell, 

Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, 

Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia 

Reguant i Cura i el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, assistits pel secretari general, el Sr. 

Jordi Cases i Pallarès, que certifica. 

 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència obre, a les onze hores, 

aquesta sessió extraordinària i urgent. 

 

La Sra. ALCALDESSA manifesta el rebuig a l’atemptat perpetrat la tarda del 17 

d’agost a la Rambla de Barcelona, així com el condol i acompanyament a les 

víctimes i als seus familiars. 

 

Seguidament es fa un minut de silenci. 

 

Declarada la urgència de la sessió, la Sra. ALCALDESSA llegeix la declaració 

institucional, que té el suport de tots els grup municipals: 

Aquest dijous s’han perpetrat a Catalunya un seguit d’atemptats terroristes que han 

provocat desenes de víctimes. A la Rambla de Barcelona, gent de moltes 

nacionalitats i de totes les edats, persones i famílies que passejaven i gaudien de la 

nostra ciutat, han resultat ferides i mortes. 

 

Aquestes famílies podrien ser les de cada barceloní i barcelonina. En realitat, són les 

nostres famílies. 

 

Davant aquests cops d’odi que han sacsejat la ciutat, el Plenari del Consell 

Municipal, com a òrgan de representació de la ciutadania de Barcelona, acorda: 

 

1. Expressar el seu més sentit condol a totes les víctimes, així com als seus familiars i 

amics. Barcelona i la seva ciutadania està al seu costat, i els dona tot l’escalf i suport. 

 

2. Condemnar amb tota la seva energia aquests atacs brutals. Un més d’una llarga 

sèrie d’atemptats bàrbars que, de Bagdad a Orlando i Mogadiscio, passant per 
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Madrid, París, Niça, Londres, Brussel·les, Berlín o Manchester, volen imposar el 

terror, la por i l’odi. 

 

3. Agrair als treballadors dels serveis públics, i en especial als cossos i forces de 

seguretat i d’emergències, la seva resposta ràpida i coordinada, així com la cura que 

estan tenint de les víctimes i dels seus familiars. La ciutat vol reconèixer la solidaritat 

d’entitats, empreses i ciutadania que, de forma proactiva i immediata, s’han posat al 

servei de la comunitat en aquest moment tan dur. 

 

4. Constatar que ens sentim acompanyats. Des del primer moment, hem rebut 

mostres d’estima i suport d’arreu. Ciutats i gent de tot el món que en les darreres 

hores ens han fet arribar els seus missatges de solidaritat. 

 

5. Finalment, llençar als responsables d’aquests atacs un missatge clar i inequívoc: 

no ens doblegaran. Aquests atemptats covards no canviaran els valors d’una ciutat 

valenta. No permetrem que l’odi i el racisme arrelin entre nosaltres. Barcelona 

seguirà sent una ciutat de pau, democràtica, orgullosa de la seva diversitat i 

convivència. 

 

La por no prevaldrà. Tornarem a voltar per la Rambla, i ho farem amb llibertat i amb 

amor per la nostra ciutat i per la vida. 

 

Tot seguit, la Sra. ALCALDESSA expressa l’agraïment a tota la ciutadania per la 

seva resposta ràpida i unitària. 

 

Finalment, la Sra. ALCALDESSA, d’acord amb totes les administracions, convoca a 

fer un minut de silenci a les 12.00 hores a la plaça de Catalunya. 

 
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les onze 

hores i quinze minuts. 


