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Declaració institucional davant l’atemptat que ha costat la vida  
al Sr. Manuel Giménez Abad 

 
 
 Deixant de banda, com ja és habitual, la seva criminal i covard executòria, el 
respecte a les normes més elementals de convivència democràtica, ETA ha tornat a 
matar, interferint així sense cap escrúpol en el procés d’expressió de llibertat que el 
poble basc acara per a l’elecció dels seus representants per als propers quatre 
anys. 
 
 El Parlament de les Illes Balears vol en primer lloc transmetre el seu condol 
als familiars, amics i companys d’aquesta nova víctima de l’organització criminal, el 
president del Partit Popular d’Aragó, Manuel Jiménez Abad. Condemnam 
rotundament aquest atemptat, amb el qual ETA pretén condicionar el procés 
electoral en curs i reivindicar un espai i un protagonisme polític que mai les urnes 
no li han donat. L’assassinat és absolutament incompatible amb la política. ETA ha 
de saber que les forces polítiques representades en aquest parlament estaran 
sempre pel diàleg i per una actitud sense fissures a favor de les llibertats 
democràtiques, i mai per cap tipus de col·laboració amb els violents o amb aquells 
que donen cobertura a la violència; que el protagonisme polític mai no pot ser 
reivindicat des del menyspreu del dret més fonamental del ciutadà, que és el dret a 
la vida; que el respecte més elemental als drets del poble basc que diu defensar 
exigeixen com a premissa bàsica prèvia la seva pròpia desaparició. 
 
 Manifestam en aquests moments de dolor el nostre sentiment de condol a la 
família, al poble aragonès i a tots els demòcrates. Els expressam la nostra 
solidaritat i la dels pobles de les Illes Balears, i els desitjam que tots junts, el poble 
basc el primer, puguem retrobar la pau a través de la convivència democràtica. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 8 de maig de 2001 


