Qui som?
Som bombers de la Generalitat -funcionaris i voluntaris-, de
l’Ajuntament de Barcelona i dels Aeroports Catalans, que formem
part de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), òrgan unitari de
mobilització popular que aglutina gent de totes les tendències
polítiques i que
va moure les diferents consultes per la
independència que es van fer l’any passat.
Què volem?
La independència per poder començar a solucionar els greus problemes que tenim i un
únic cos d’emergències de bombers a Catalunya per poder donar una resposta integral
a qualsevol mena de sinistres.
Per què?
Perquè creiem que la greu situació d’asfíxia financera i de recentralització a què l’Estat
ens sotmet, ens obliga a una reflexió. Què volem ser: una regió o un Estat?
L'Estat s'ha adonat que el "café para todos" li surt molt car. I que no se'l pot permetre
en el moment actual. Aprofita cada nova retallada per laminar l'autonomia i acabar
amb aquest model. En paral·lel, va asfixiant econòmicament les comunitats que no ho
accepten (encara que aportin molt més del que reben). L'Estat s'autoconcedeix tot el
marge d'endeutament que li dona Europa mentre ens nega aquest marge a les CCAA.
Tot i que donen pocs serveis a Catalunya. Als catalans, per contra, no ens sobra
l'autogovern sinó l'estat espanyol com a mediador amb Europa.
Aquest procés recentrelitzador del govern espanyol implica que moltes de les
conquestes de l'autogovern dels darrers temps poden desaparèixer. Catalunya no serà
ni federal ni autònoma. La solució que s’imposa cada dia és la regionalització. A l'Estat
li importa ben poc el que pensem. Davant d’això, creiem que se’ns obliga a prendre
partit perquè la situació és insostenible. Opinem que construir un Estat propi és una
tasca prioritària per poder començar a resoldre els problemes que tenim (que són
molts). Serà un camí difícil i de final incert. Però ja coneixeu l'alternativa tornar a ser
governats des del Govern Civil. Evidentment, l'independència no solucionarà tots els
problemes. Però almenys tindrem les eines per poder afrontar-los.
I els bombers, què hi fem?
Els bombers, ens agradi o no, ens veurem afectats pel model que s’acabi imposant al
país. La regionalització de l’autogovern català no sembla un camí gaire engrescador
per la nostra professió. De moment els únics bombers que té l’Estat (els dels
aeroports), els vol privatitzar. L’asfíxia financera a la que sotmet el govern de la
Generalitat, ja ha produït els primers impagaments. I probablement aixó empitjorarà.
Evidentment, quedarà pendent el debat de les retallades i de qui ha de pagar els plats
trencats dels que han generat aquesta crisi, però aquest és un debat que tindrem un
cop haguem solucionat aquest conflicte. Sabem que si no resolem el tema de la
independència el més ràpidament possible, els altres problemes tindran difícil solució.
Per a molts, la independència sembla una cosa utòpica i inabastable. Però pensem que
avui és una possibilitat real i que, fonamentalment, depèn de nosaltres.
Per on comencem?
Aquest 11 de setembre volem fer història. S’intentarà muntar una manifestació
multitudinària a favor de la independència. Hi haurà un bloc de bombers que volem que
sigui el més concorregut possible. Hi haurà gent de tots els cossos que hem comentat.
Per tant, us animem a assistir-hi amb la família i els companys i a fer còrrer la
convocatòria. I si esteu de guàrdia, pengeu l’estelada al Parc de Bombers!
Aquells que estigueu més interessats, us animem a que us afegiu a BOMBERS per la
INDEPENDÈNCIA i a l'ANC. Ens cal un bomber a cada parc i a cada torn.
http://bombersperlaindependencia.imedia
http://bombersperlaindependencia.imedia.cat/
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