1. Que és i que vol ser Bombers Solidaris.
Bombers Solidaris es un grup que es va formar a principis d'Abril de 2016 amb dos
objectius, primer, disposar d'una font de finançament col·lectiva que pogués donar suport a
totes les iniciatives solidaries que ja existeixen dins de bombers i segon, tenir un grup que
aglutines tota aquesta força i que servís per crear sinergies entre els diferents projectes així
com atraure més gent del col·lectiu a participar i animar-los a proposar noves iniciatives.

1.1

Fonts de finançament actual

Desde el primer dia ens em finançat a traves d'un grup en la Fundación Teaming
(www.teaming.net/bomberssolidaris), on cada persona que s'apunta aporta 1€ al mes al grup.
Actualment som 285 persones, de les quals unes 150 persones son Bombers de Barcelona i
els altres son amics, familiars i gent que ha conegut el projecte en aquests mesos.
Aquest grup solidari ha aconseguit recollir 10136€ amb aquest sistema i la previsió de
cara al any que ve es d'aconseguir arribar les 300 col·laboradores.
El Nadal del 2017-18 es va posar a la venda el calendari d’època de Bombers de Barcelona,
centrat en els vehicles antics restaurats pels companys de la Plataforma de Patrimoni Historic
i els beneficis van anar a parar a La Marató de TV3 i al nostre grup 50-50.
Al Gener 2018 vam començar amb el disseny i venda de samarretes, primer infantils i després
d’adults. Ha estat tot un èxit i ja portem mes de 1200 samarretes, així que al 2019 ens vam
llençar a fer un buff especial amb la imatge d’una mascara de bombers.
Actualment treballem amb un nou disseny de samarreta infantil.

1.2

Iniciatives solidaries a les que donem suport econòmic en l’actualitat

L’any 2017, 2018 i 2019 haurem distribuit els 10000€ aproximats d'ingressos del teaming
de la següent manera segons l'enquesta que vam passar als membres de la ACE de
Bombers.
-

ASL-EREC – 4100€
3a, 4a i 5a Milla Nàutica Solidaria – 2450€
Reis de Bombers – 2000€
Bossa d’emergències – 1800€

Aquest 2019 tenim diferents idees per engegar gracies als diners de les samarretes i buffs,
una part es repartiran a través dels reptes solidaris de la Cursa de Bombers 2019, el 27
d’Octubre.

1.3

Iniciatives solidaries en les que participem actualment.

A mes dels Reis Solidaris i la Milla Nàutica, el nostre equip organitza i/o col·labora en altres
iniciatives.
Calendari Bombers amb Causa: col·laborem amb dues fotografies i amb la venda de
calendaris als parcs de bombers i durant els nadals al centre de Barcelona.
Banc d’aliments: Aportem 2 persones cada dia durant 15 dies per ajudar en la conducció de
camions i a moure mercaderia pesada. També fem recollida d’aliments als parcs.
Banc de Sang: col·laborem en les campanyes publicitàries i bombers que de manera
voluntària, després de guàrdia van a donar sang de manera col·lectiva per conscienciar a la
població.
Visites a Hospitals col·laboració Fundació Enriqueta Villavecchia: Vam anar al carnaval
2018 i 2019 a fer una visita als infants ingressats de llarga durada del hospital de Sant Pau.
Ajuda als refugiats de Lesbos: Al Juliol vam organitzar una gimcana infantil solidaria per
poder assumir la construcció d’un rocòdrom a la illa de Lesbos. També hem recollir neoprens i
ulleres de natació. Aquest projecte el desenvolupem amb Educa Aprèn Esport.

1.4

Col·lectiu de Bombers Solidaris

El nostre equip humà actualment es petit, però tots i totes estem motivades a tirar el
projecte endavant i cadascú dins de les seves possibilitats personals hi dedica el temps que
pot.
Considerem que els Bombers podem aportar mes a aquesta societat del que estem fent
actualment, i que la nostra imatge es molt reconeguda i pot ser utilitzada per fer d'altaveu de
diferents causes i problemàtiques de la nostra ciutat. Ens agradaria centrar-nos en 3 àmbits,
infants, gent gran i cooperació internacional tot i que no tanquem la porta a poder ajudar
puntualment a algun altre col·lectiu.
2. Objectius
Tot això ho volem fer com a secció dins de la ACE, sota la supervisió de la Junta a la que
anirem informant contínuament. Esperem també rebre el suport de direcció i de l'administració
quan calgui.
De cara al 2019 els nostres objectius seran:
•

Ampliar les visites als infants hospitalitzats i organitzar-ne varies durant l'any.

•

Buscar alguna entitat d'atenció a la gent gran per veure si podem col·laborar d'alguna
manera ja sigui amb hores de voluntariat, fent de radar de gent amb necessitats, etc...
s'ha d'estudiar.

A continuació adjuntem informació concreta sobre cadascun dels projectes amb els que
col·laborem econòmicament.

Benvolguts
Acció Solidària i Logística (ASL) es una associació civil sense ànim de lucre fundada l’any
1999 i que té com a finalitat el proporcionar recolzament tècnic, formatiu i logístic a
organitzacions i comunitats de països en vies de desenvolupament. En aquest sentit, hem
estat teballant molts anys a Hondures i Senegal. A més té la capacitat de dur a terme
intervencions en situacions d’emergència internacional a través del seu grup especialitzat
EREC (Equip de Rescat en Emergències de Catalunya). Aquest grup específic està format
per professionals del món de l’emergència (especialment bombers, tant de la Generalitat de
Catalunya com de l'Ajuntament de Barcelona, però també infermers, personal sanitari, etc.) i
disposa d’un equip humà que garanteix una resposta eficaç i immediata enfront de les
necessitats de rescat i col·laboració que genera una emergència internacional en qualsevol de
les seves
fases. L’equip té la capacitat de poder ser mobilitzat en un termini mínim de temps en supòsits
de sinistres a gran escala que es produeixin tant a nivell nacional com internacional. El darrer
any, l'EREC va actuar als terratrèmols del Nepal, actualment està treballant a Lesbos i
Idomeni en relació a la crisi dels refugiats.
D'altra banda, ASL treballa conjuntament amb l'ONGD Ruido Photo, amb els quals duem a
terme accions de difusió i campanyes de sensibilització als municipis de Catalunya, mitjançant
la recopilació i exposició de material fotogràfic i audiovisual.
ASL està inscrita al Registre d’Associacions amb el número 23458, i en el registre d’ONGD de
la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional. És membre
de ple dret a Lafede.cat (Federació d’Organitzacions per la Justícia Global) i rep suport en
diversos projectes del Fons Català de Cooperació, amb el qual hem estat col.laborant
darrerament.
Us deixem uns enllaços d'internet de la nostra ONG, Acció solidaria i Logística, del grup de
rescat EREC , així com uns vídeos relacionats amb l'operativitat de l'EREC per tal de mostrarvos una mica millor quines són algunes de les nostres tasques.
Moltes gràcies pel vostre interès. Salutacions cordials
Agustí Pallarés
President d'Acció Solidària i Logística i membre de l'EREC.
Video presentació EREC
https://www.youtube.com/watch?v=-Fpd2J0boBc
Jornades estatals a Casserres 2015 amb membres de bombers Generalitat de Catalunya com
a col·laboradors en el nostre equip
https://www.youtube.com/watch?v=XE3Ne8DOWDA
Video TV3 Sortida a Lesbos
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/bombers-catalans-cap-a-grecia-perajudar-en-el-salvament-de-refugiats/video/5586706/
Facebook ASL-EREC
https://www.facebook.com/aslerec/

La Milla Nautica solidaria es una activitat organitzada per la secció de natació de la ACE de
Bombers de Barcelona.
La primera edició de la Milla Nautica es va cel·lebrar el 28 de Juny de 2015 i va recollir 2010€
gracies a les inscripcions dels 201 parcitipants. Es van destinar a l’Associacio Catalana per la
Infancia Maltractada (ACIM). http://www.acim.cat/
La segona edició es va cel·lebrar el 19 de Juny de 2016 i es van recollir 9598€ entre les
inscripcions, els patrocinadors i els diners recollits pels participants a traves de “Mi grano de
arena”. En total van participar 368 nedadors, els diners van ser destinats a la associació
Pequitos, que es dedica a l’atencio d’infants i adolescents amb alteracions a les capacitats:
físiques, cognitives, comunicatives, socio-afectives i conductuals. Podeu trobar tota la
informació a www.pequitos.es.
La tercera edició va ser el 2 de Juliol de 2017 i es van aconseguir 7525€ per la Fundacio
Cromosuma https://cromosuma.org/.
La cuarta edició va estar dedicada a la entitat Nou Horitzó que fomenta l’esport entre la gent
gran i es van recollir 7600€.
La cinquena edició el 16 de Juny de 2019 va recollir un total de 9169€ amb un total de 800
nedadors a favor d’ http://acah.cat/ (Associació Catalana d’Atàxies Hereditaries), sobre
malalties cerebrals hereditàries.

La festa dels Reis de Bombers es una activitat que es realitza poc abans de la cavalcada
oficial de la ciutat de Barcelona. Es una activitat organitzada pels bombers i destinada a
famílies de bombers i a veïns i veines del barri.
Fa cinc anys es va recuperar la tradició de recollir joguines noves els dies previs de la festa a
tots els parcs de bombers de Barcelona i el mateix dia de la festa al parc de Llevant. Aquestes
joguines s’entreguen a la Creu Roja dins de la campanya http://www.lajoguinaeducativa.org/
L’any 2017-18 es van recollir mes de 300 regals cada any. Aquest nadal 2018-19 també hem
obert la campanya a regals per a la gent gran que viu sola del barri del Clot i Camp del Arpa, i
tot i ser un primer any es van recollir uns 30 obsequis.

Bossa d’emergències de Bombers Solidaris.
Per últim, aquest any 2019 tindrem acumulats 1800€ en la nostra bossa d’emergències per
quan alguna desgracia o crisi humanitària necessiti recursos especials per esser afrontada.
Sabem que es agosarat amb totes les necessitats de recursos que hi ha a tots els projectes
tenir aquesta bossa, però creiem que hem de tenir capacitat de resposta immediata per quan
l’emergència es presenti. Es una bossa que creix any rere any, i actualment els nostres
recursos son pocs i la bossa es petita, però esperem fer-la créixer.

ELINKS
Web: http://www.acebombersbcn.cat/bombers-solidaris
Teaming: http://www.teaming.net/bomberssolidaris
Facebook: http://www.facebook.com/bomberssolidaris
Instagram: @bomberssolidaris
Email: bomberssolidaris@gmail.com

