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El gest solidari dels bombers
catalans a Brussel·les
Donaran sang per mostrar al món que "l'única que conceben que es vessi és
aquella que ajudi a salvar vides"

Els bombers s'han sumat diferents concentracions durant el procés català | Guillem Pascual Molina

En els darrers mesos els bombers catalans han esdevingut un símbol de defensa de les llibertats.
Aquest dijous, en el marc de la manifestació "Omplim Brussel·les"també hi volen ser presents.
Per això, per demostrar "que també hi som, al costat de la nostra gent", els bombers han decidit
fer un gest simbòlic: donar sang a Brussel·les (i els que no hi siguin a Catalunya). Així volen
"mostrar al món que l'única sang que concebem que es vessi és aquella que donem de manera
conscient, solidària i voluntària per a ajudar a salvar vides".
En aquest sentit, remarquen que s'han mobilitzat al costat de la gent "per fer pinya en un moment
de retrocés de drets sense precedent des de la dictadura franquista". "La repressió de l'estat
espanyol no fa més que encoratjar-nos a seguir amb la nostra voluntat indomable de construir
una República Catalana on valors com la pau, la solidaritat, la fraternitat, el respecte i la justícia
regnin per sobre de l'odi, el ressentiment, la venjança, la intolerància i la violència" apunten.

Solidaritat també dels bombers catalans des de Brussel·les. #OmplimBrusselles
#RoadToBrussels #ElsBombersseremsemprevostres pic.twitter.com/UQW5KD933s
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Per això demanen l'anul·lació de totes les causes contra el Govern i contra els Jordis, i que la Unió
Europea reconeguin "la República catalana tan bon punt tinguem restituïdes les nostres
institucions legítimes".

Els Bombers han participat a les mobilitzacions independentistes. Foto: Albert Alemany
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