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L'organització de la recaptació
solidària per la Vall d'Hebron
confirma que no hi haurà
simbologies
Les donacions aniran destinades a la investigació de trasplantament pulmonar i
l'acte serà lliure de banderes i emblemes de qualsevol mena després de la
polèmica col·laboració dels Rebels Hispania MC

Hospital de la Vall d'Hebron. | Adrià Costa

Aquest dissabte el municipi de Santa Susanna acull un acte benèfic de recaptació per a la
investigació del trasplantament pulmonar de la Fundació Vall d'Hebron. Després que la Fundació
Vall d'Hebron digués que no acceptaria els donatius si el grup de motards Rebels Hispania MC
col·laboraven a l'acte
(https://www.naciodigital.cat/noticia/165827&passaact=56655d9cc45d91c527f78f8e298a6ded&re
novaportada=1) , fonts de l'organització han confirmat a NacióDigital que no es permetrà simbologia
de cap mena durant la jornada.
L'Ajuntament del municipi també recolza aquesta decisió, "no és un dia de banderes, és una
jornada benèfica que no busca la confrontació" i, en aquesta línia, des de l'organització asseguren
que serà una festa oberta a tothom. La Fundació Vall d'Hebron, per la seva banda, havia demanat a
l'organització que retirés la col·laboració dels motards
(https://www.naciodigital.cat/noticies/etiqueta/Rebels) i que no hi hagués banderes de cap
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classe i, segons ha pogut saber aquest diari, els promotors de l'acte així ho faran i no permetran
l'entrada de cap símbol, "sigui quin sigui el color".
Tant des del consistori com des de l'organització s'ha explicat que els Rebels fa anys que
participen en actes solidaris com el que celebrarà Santa Susanna aquest dissabte 3 de novembre.
La seva aportació a la festa, segons han explicat des de l'organització que s'ha encarregat de parlar
amb ells, consistirà en l'exposició de motos perquè nens, nenes i tothom que ho desitgi pugui fer-se
fotografies amb elles. De la mateixa manera, posaran a disposició unes guardioles per a la
recaptació de fons. D'aquesta manera, la polèmica generada arribaria al seu final a través
d'aquest acord entre totes les parts.
A la festa, que comptarà amb la persona honorífica Laura Cabello Fernández, s'hi duran a terme
activitats com gimcanes, pintures facials, festa Holly, zumba i botifarrada.
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