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Timisorenii vor aprinde lanterne in propriile balcoane ...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13090

Timisorenii vor aprinde lanterne în propriile balcoane miercuri seara, în semn de solidaritate cu
medicii care lupta cu COVID-19. Initiativa apartine Asociatiei Timisoara 2021

Timisorenii sunt îndemnati sa iasa cu cu lanterne sau cu lumini, la ferestrele sau balcoanele propriilor
locuinte, miercuri, 8 aprilie
, timp de un sfert de ora, începând cu ora 21:00, în semn de solidaritate cu cei care sunt în prima linie în lupta
cu pandemia de coronavirus, precum si ca un mesaj de încredere si curaj pentru românii care stau acasa,
initiativa apartinând Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii.
Prin actiunea Lumineaza orasul prin tine
, titlu inspirat de sloganul proiectului &bdquo;Timisoara 2021", organizatorii îsi propun sa dea românilor
speranta si curaj în aceasta perioada în care toata lumea este greu încercata de masurile restrictive impuse de
autoritati, masuri care au cu scopul de a limita raspândirea îmbolnavirilor cu virusul COVID-19.
"Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii doreste sa transmita un mesaj de unitate la nivelul
întregii comunitati, deoarece fiecare dintre noi are un rol important în lupta pe care o ducem acum împotriva
acestui virus. Cei care stau acasa opresc raspândirea coronavirusului, iar cei care sunt la datorie ne protejeaza,
ne ajuta, ne vindeca. Doar împreuna, putem iesi învingatori din aceasta lupta, doar împreuna, luminam
orasul!", a declarat Horatiu Rada, presedintele Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii.
Asociatiile de locatari din Timisoara sunt rugate sa sustina acest demers, prin raspândirea informatiilor la
avizierele din scarile de bloc. De asemenea, îndemnul a fost publicat pe paginile de Facebook si Instagram ale
Asociatiei, astfel încât timisorenii sa se alature initiativei în numar mare.
"Lumineaza orasul prin tine vorbeste acum despre puterea noastra de a ne pastra încrederea si de a ne uni, din
nou, asa cum doar Timisoara stie sa o faca. În decursul istoriei noastre, am dat dovada de atâtea ori ca noi
putem genera schimbarea, o schimbare în bine. România de astazi nu putea sa existe fara revolutia începuta la
Timisoara. România si Europa nu vor putea avea o Capitala Culturala în 2021, daca nu oprim raspândirea
acestui virus. Împreuna, stam acasa si iesim la ferestre, împreuna Luminam orasul!", a spus Simona Neumann,
directorul executiv al Asociatiei.
Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii a fost înfiintata în 2011, cu scopul de a pregati
dosarul de candidatura pentru obtinerea titlului de Capitala Europeana a Culturii. În anul 2016, Timisoara a
câstigat titlul de Capitala Culturala Europeana pentru anul 2021, iar Asociatia îsi continua misiunea de a pune
la punct programul cultural, de a planifica evenimentele, precum si de a strânge fondurile necesare organizarii,
promovarii si realizarii programului. Ulterior anului 2021, Asociatia va avea ca scop sprijinirea si dezvoltarea
de proiecte culturale în folosul comunitatii.
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