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Pere Oller, en una imatge de l'any 2000, any en què va rebre la Medalla de la Vila.

Mor Pere Oller, excap de Bombers Voluntaris de Castellar del
Vallès

Dimecres 9 de març de 2016

Pere Oller Argelaguet, cap de Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès entre els
anys 1985 i 1999, ha mort aquesta matinada a l’edat de 81 anys.

Aquest castellarenc va ser distingit per l’Ajuntament amb la Medalla de la Vila
l’any 2000 com a reconeixement a la seva trajectòria i tasca voluntària pels més de
40 anys de vinculació a la prevenció i extinció d’incendis. En aquest sentit, Oller va
ser membre fundador del primer servei de prevenció i extinció d’incendis forestals
que va tenir el municipi als anys 60.

Aquest servei va funcionar fins a l’any 1982, en què va quedar substituït pel Servei
a la Natura (SERNA), del qual va ser president fins al 1999. Fins a aquest mateix
any, i des de la seva creació el 1985, també va presidir el cos de Bombers de
Castellar, constituït amb la participació de SERNA. La seva vinculació al món de la
preservació de la natura el va portar, a més, a ser vocal i secretari del col·lectiu de
propietaris forestals que el 1987 van formar l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF).

A més de la Medalla de la Vila, Oller ha rebut diversos reconeixements al llarg de la
seva vida. Així, entre d’altres, la Diputació de Barcelona va premiar la seva
trajectòria com a membre de l’Agrupació de Defensa Forestal de la vila l’any 2002,
amb el premi Joaquim Maria de Castellarnau, que reconeix persones que amb les
seves iniciatives han contribuït a la prevenció dels incendis. Per la seva tasca com a
bomber, dos anys més tard, la Generalitat de Catalunya li va fer lliurament d’un
diploma. El govern català també li va atorgar la medalla d’or en reconeixement als
35 anys de dedicació a la tasca de bomber.

A banda del seu vincle amb la prevenció i extinció d’incendis, Oller va destacar
també per la seva implicació a la vida associativa de la vila, essent membre actiu de
la Societat Castellarenca de Caça i Pesca, el Centre Parroquial de Bàsquet o el Ball
de Plaça. A més, va desenvolupar una tasca pedagògica als centres escolars de la
vila i a la població en general, amb la realització de plantades d’arbres, xerrades
sobre el medi ambient, simulacres contra incendis i jornades formatives, entre
d’altres, i va col·laborar molt estretament amb l’Ajuntament en tasques relacionades
amb el medi natural.
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