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Actualitat

Vint persones de Castellar i Sabadell participen a la jornada de
voluntaris ocasionals

Dilluns 31 de maig de 2004
La novena jornada de voluntaris ocasionals organitzada, ahir diumenge, 30 de maig,
pels bombers voluntaris de Castellar al Parc de Bombers del municipi, va comptar
amb la participació de 20 persones, procedents de Castellar i Sabadell. Les classes
es van iniciar a les 10.00h amb una sessió teòrica, que es va allargar durant més de
dues hores i, tot seguit, es va impartir la part pràctica. "Vam fer grups, i així els
participants podien repetir diverses vegades les accions de tirar, recollir, plegar
mànegues i tirar aigua", ha explicat el cap dels bombers voluntaris de Castellar,
Josep Casajuana. "El curset va ser molt positiu perquè tothom que va venir era
la primera vegada que hi participava", ha afegit Casajuana. Molts d'ells havien
col·laborat com a voluntaris en l'extinció i les feines d'avituallament durant l'incendi
de Sant Llorenç Savall, l'estiu passat. "En aquell moment es van trobar que
volien ajudar però que no sabien ben bé què fer, i per això van decidir-se a
participar en aquesta jornada de voluntaris ocasionals", ha explicat Casajuana.
Les jornades de voluntaris ocasionals són una iniciativa que promou la Generalitat
en tots els parcs de bombers de Catalunya, i que a Castellar, organitzen els bombers
voluntaris de la vila. Es va portar a terme, per primera vegada, l'any 1995, fruit dels
devastadors focs de l'estiu de 1994, que també van comptar amb molts voluntaris
per a la seva extinció. Des de llavors, aquesta jornada es fa cada any al Parc de
Bombers de Castellar. La jornada de voluntaris ocasionals permet als participants
adquirir unes nocions bàsiques de com actuar davant d'un foc, per tal que puguin
col·laborar correctament. "Aprenen el bàsic i això és fonamental per nosaltres,
perquè ens ajuden molt en aquest sentit", ha manifestat Casajuana. Un cop fet el
curs de voluntaris ocasionals, els participants passen a formar part d'una llista de
persones que poden ser avisades en cas d'emergència per sol·licitar la seva
col·laboració, ja sigui en feines d'extinció, o bé d'avituallament.
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