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El cap dels Bombers Voluntaris de Castellar, Pepe Casajuana, va rebre la Medalla
de la Vila de mans de l'alcalde, Ignasi Giménez

Els bombers voluntaris de Castellar del Vallès reben la Medalla de
la Vila

Dilluns 16 de març de 2009

Els actes de la Festa del Patró van servir per homenatjar el bomber voluntari
David Expósito Belchín, a  qui s’ha dedicat el nom d’un passatge

Més de 400 persones van participar diumenge, 15 de març, de les activitats
organitzades amb motiu de la Festa del Patró que va tenir lloc al Parc de Bombers
del Pla de la Bruguera. La diada d’enguany, que va incloure diverses propostes
lúdiques, va estar marcada per dos actes: d’una banda, l’homenatge a David
Expósito Belchín, bomber voluntari desaparegut el passat mes de juliol i a qui ahir
es va dedicar el nom del carrer situat entre la deixalleria i el Parc de Bombers; de
l’altra, el lliurament de la Medalla de la Vila a l’Associació de Bombers Voluntaris
de Castellar del Vallès.

El Cap dels Bombers Voluntaris de Castellar, Josep Casajuana, va rebre de mans de
l’alcalde, Ignasi Giménez la màxima distinció que es pot atorgar a una persona o
entitat del municipi. Giménez va afirmar que aquest guardó és “el reconeixement a
tot un seguit de persones que des de fa molts anys han destinat tot el temps del
món a estar al peu del canó davant de qualsevol situació d’emergència”.
L’alcalde va destacar “l’extrema solidaritat i altruisme que els bombers
voluntaris han demostrat sempre”.

En el seu discurs, un emocionat Josep Casajuana va recordar la trajectòria dels
bombers, “iniciada als anys 60 de la mà de Pere Oller i Ramon Casamada arran
d’un foc al Sot d’en Goleres”. Casajuana va assenyalar que aquest any es complirà
“el 25è aniversari de la creació del cos a Castellar” i va tenir un record especial per
“tots els familiars dels bombers, perquè en els moments difícils ens han ajudat
a fer molta pinya”.

Els actes de lliurament de la Medalla de la Vila, que van tenir lloc després del
tradicional dinar de germanor, van anar precedits d’un emotiu acte en memòria de
David Expósito Belchín, bomber voluntari de la vila que va perdre la vida en acte de
servei el passat mes de juliol. En primer lloc, els bombers voluntaris van retre
homenatge a Expósito amb el descobriment d’una fotografia al vestíbul interior del
Parc. “Així, sempre que els bombers de Castellar fem alguna sortida, en David
ens acompanyarà, estarà entre nosaltres”, va assenyalar Casajuana.

Posteriorment, els familiars d’Expósito, acompanyats de l’alcalde i de la directora
general de Prevenció i Extinció d’Incendis de la Generalitat, Olga Lanau, van
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descobrir una placa al carrer d’accés a la Deixalleria municipal, situat al costat del
Parc, i que s’ha batejat amb el nom de “Passatge de David Expósito Belchín”. Els
actes d’homenatge es van cloure amb una actuació de la colla de Diables de l’Esbart
Teatral, de la qual en formava part el mateix Expósito.
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