
LA SÍNDICA CELEBRA L’ATORGAMENT DE LA 

MEDALLA D’OR AL MÈRIT CÍVIC ALS COSSOS DE 

SEGURETAT I ALS SERVEIS D’EMERGÈNCIA PER LA 

SEVA FEINA DURANT L’ATEMPTAT DE LA RAMBLA 

Els cossos i serveis condecorats són la Guàrdia Urbana de Barcelona, els 

Bombers de Barcelona, els Mossos d’Esquadra, el Centre d’Urgències i 

Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i el Sistema d’Emergències 

Mèdiques (SEM) 

L’adjunt a la Sindicatura, Marino E. Villa Rubio, assistirà el divendres al Consell 

Plenari i l’acte d’entrega de les distincions en representació de la institució 

Barcelona, 6 de setembre del 2017. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, celebra l’atorgament de les Medalles d’Or al Mèrit Cívic de 

l’Ajuntament a diferents cossos de seguretat i serveis d’emergència per la seva 

intervenció i resposta durant l’atemptat que va tenir lloc el passat dia 17 d’agost a la 

Rambla de Barcelona.  

L’adjunt a la Sindicatura, Marino E. Villa Rubio, assistirà el divendres al Consell Plenari 

i l’acte d’entrega de les distincions en representació de la institució. La síndica no hi 

podrà assistir per motius personals. 

Els cossos i serveis condecorats són la Guàrdia Urbana de Barcelona, els Bombers de 

Barcelona, els Mossos d’Esquadra, el Centre d’Urgències i Emergències Socials de 

Barcelona (CUESB) i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

El divendres, 8 de setembre, tindrà lloc un Consell Plenari extraordinari en el qual 

s’atorgaran les medalles. Posteriorment, tindrà lloc l’acte ciutadà de lliurament de les 

distincions als serveis d’emergència i cossos de seguretat. 

Segons Vilà, el 17 d’agost, tant els cossos de seguretat com els serveis d’emergència 

van fer una feina impagable al servei de la ciutadania. La síndica considera que uns i 

altres van tenir una resposta excel·lent i van demostrar una gran vocació de servei 

públic. “La ràpida actuació que van tenir va permetre salvar moltes vides”. 

La síndica vol agrair també la col·laboració que molts altres ciutadans i ciutadanes, 

entitats, col·lectius i comerciants anònims van fer de manera espontània, intentant 

donar un cop de mà per reduir l’impacte del brutal atemptat. 

Així, hi va haver taxistes que van  traslladar gratuïtament a persones afectades a casa 

seva o a hotels, comerciants que van acollir en els seus establiments a veïns, veïnes i 



turistes que fugien espantats, i desenes de ciutadans i ciutadanes que van anar a 

donar sang.  


