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Imatge d'una edició anterior de la Festa del Patró

Els bombers voluntaris de Castellar rebran diumenge la Medalla de
la Vila durant la festa del patró

Dimecres 11 de març de 2009

En el marc de la festa de Sant Joan de Déu s’homenatjarà David Expósito
Belchín

L’Ajuntament de Castellar del Vallès concedirà aquest diumenge la Medalla de la
Vila als bombers voluntaris del municipi. Serà a les 16 hores, en el marc de la festa
del patró dels bombers, Sant Joan de Déu, que cada any porta al parc de bombers
una jornada lúdica i festiva amb multitud d’activitats programades.

El lliurament de la Medalla de la Vila al Cos de bombers voluntaris serà la
culminació d’una jornada durant la qual es retrà homenatge a David Expósito
Belchín, el bomber voluntari castellarenc que va perdre la vida a conseqüència d’un
accident de trànsit el passat mes de juliol. L’homenatge a David Expósito, en
reconeixement als serveis prestats desinteressadament com a bomber voluntari,
començarà a les 12 hores i finalitzarà amb la descoberta d’una placa amb el seu nom
al passatge que uneix el carrer del Berguedà amb l’entrada de la deixalleria
municipal i el Parc de Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès. Els Diables de
Castellar faran una ballada durant l’acte.

Cal destacar que la jornada comptarà amb la presència, entre d’altres personalitats,
del Cap de Bombers Voluntaris de Castellar, Pepe Casajuana, de l’alcalde de la vila,
Ignasi Giménez, i també d’Olga Lanau, directora general de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament, i de Joan Rovira, cap de la Regió d’Emergències 
Metropolitana Nord.

Les activitats començaran a les 9 del matí, moment en què tindrà lloc un esmorzar a
base de xocolata amb melindros, just abans que a les 10 hores es doni per
començada la jornada de portes obertes al Parc de Bombers. També a partir de les
10, els més menuts podran participar en un concurs de dibuix infantil on tots els
participants rebran un obsequi.

D’altra banda, durant tot el matí es podrà gaudir d’una exposició de fotografies de
diferents serveis realitzats pels bombers, i es podrà veure una exhibició i
demostració de falconeria, que anirà a càrrec de l’associació del Baix Llobregat.

A les 14 hores se celebrarà el dinar del patró, amb un pica pica, paella, postres, pa,
vi i aigua. Pels adults el preu de l’àpat és de 12 euros, mentre que els petits hauran
de pagar 3 euros. El termini per apuntar-se al dinar finalitzarà dijous, 12 de març.
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Per apuntar-s’hi, cal trucar al telèfon 93 715 89 58, del Parc de Bombers Voluntaris
de Castellar del Vallès, o bé al telèfon del Cap de Parc: 629 23 08 94.
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