
EN MEMÒRIA D’EN JOAN LIÉBANA I CONTRA LA PRECARIETAT 

CONCENTRACIÓ  21 d’octubre a les 10:30 h a la  Plaça Sant Jaume de Barcelona 

 

La pèrdua d’un company en acte de servei sempre és una situació de crisis que sacseja al 
col·lectiu i que ens hauria de fer qüestionar molts aspectes, però res és comparable amb el dolor 
per la pèrdua d’un fill, d’un germà  o d’un amic. 

D’aquestes preguntes que tots ens fem ha de sortir una anàlisis solvent i responsable i amb unes  
mesures correctores  que puguin fer de l’accident l’excepció i faci reflexionar als nostres polítics 
que això NO és un fet aïllat i que sense recursos no hi ha seguretat. 

Després del primer xoc cal recuperar-se com organització i començar a reflexionar sobre tot allò 
que ha succeït i que no pot tornar a succeir. 

En  Joan Liébana no pot caure en l'oblit, l'hem de tenir present per recordar-lo i recordar que ha 
estat una víctima més de la falta de recursos humans i materials, de mancances organitzatives  i 
de la desinversió endèmica que pateix el Cos de Bombers. 

El 21 d’octubre tornarem a retrobar-nos tots, bombers de Barcelona i bombers de la 
Generalitat,  per honorar la memòria del Joan Liébana, recordar els seus valors de  servidor 
públic, lluitador incansable i activista social, i per solidaritzar-nos amb el dolor de la seva 
família i cridar ben fort que “LA PRECARIETAT MATA.” 

COMPANYS I COMPANYES APEL·LEM A LA VOSTRA SOLIDARITAT I COMPANYIA, PER OMPLIR 
LA PLAÇA DE SANT JAUME DE BARCELONA EL DIA 21 D’OCTUBRE A LES 10:30 h. 

 A les 12:00 h  FAREM 1 MINUT DE SILENCI I ELS VEHICLES DELS PARCS FARAN SONAR LES 
SIRENES. 

PEL JOAN LIÉBANA, PER LA NOSTRA SEGURETAT I LA DEL POBLE DE CATALUNYA I PER QUE LA 
PRECARIETAT MATA, TORNAREM ALS CARRERS!!!! 

ELS VOSTRES DELEGATS/ES DE BOMBERS DE CATALUNYA. 

ELS BOMBERS UNITS FEM MÉS FORÇA!!! 

  

                                                                                                           Barcelona a  7 d’octubre de 2021 

*F1 i jaquetó o F2 i alta visibilitat 

 

 

 


