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La Generalitat reconeix la trajectòria en la prevenció d'incendis del
castellarenc Pere Oller

Dimarts 9 de març de 2004
La Generalitat de Catalunya va lliurar divendres, 5 de març, un diploma al
castellarenc Pere Oller, en reconeixement a la seva trajectòria en la prevenció i
extinció d'incendis. En un acte celebrat a Terrassa, coincidint amb el 125è aniversari
del cos de bombers de la ciutat, el govern català va lliurar diverses medalles d'honor
en reconeixement als 20, 25 i 35 anys de dedicació a l'extinció d'incendis, a banda
també de distincions i diplomes, com el lliurat a Pere Oller. "Encara que en tinc
d'altres de premis, aquestes coses sempre es reben il·lusió, i m'ha sorprès molt
perquè no hi comptava pas", ha explicat el castellarenc. Pere Oller compta ja amb
la medalla d'or que atorga la Generalitat en reconeixement als 35 anys de dedicació
a la tasca de bomber, a banda també de la medalla de la vila i moltes altres
distincions. A més, a finals de 2002, la Diputació de Barcelona va premiar també la
trajectòria del castellarenc, que és membre de l'Agrupació de Defensa Forestal de
Castellar (ADF), en el marc de la sisena edició dels Premis de Prevenció d'Incendis
Forestals. "Amb aquest premi tampoc hi comptava i em va fer molta il·lusió,
perquè ser distingit davant de tot Catalunya t'omple molt", ha afegit Oller. Tot i
que està jubilat, Pere Oller continua vinculat en la tasca de prevenció d'incendis.
"Cada dia vaig al bosc. Els tècnics de medi ambient de l'Ajuntament sempre
han d'anar a supervisar coses, i jo els acompanyo. Quan arreglem un camí,
quan fem una franja d'autoprotecció, cada dia vaig a veure els treballadors",
ha explicat Oller.
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