
 

        Acte en record del company José Garrido 

 Primera prova de la OPO 
 2010 (30 places de bomber) 
 
Ja s’ha portat a terme la primera de les 
proves del concurs–oposició per a la 
provisió de 30 noves places de bombers 
del nostre Servei. A les noves places hi 
van concórrer 2.198 aspirants a bomber, 
aproximadament un  18% més que a 
l’anterior concurs. Les proves van 
consistir en una de coneixements, un test 
aptitudinal i proves de català, pels qui no 
tenien l’acreditació demanada. 
La jornada va transcórrer amb total 
normalitat, i sense incidents remarcables. 
Entre els qui hagin superat aquestes 
proves, es faran properament les proves 
físiques. 
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Notícies 

El passat dia 27 de febrer va tenir lloc, al Parc de Llevant, un acte en record del 
company Josep Garrido, coincidint amb el primer aniversari de la seva mort en acte 
de servei. L’assistència va ser massiva, comptant amb la presència de familiars, 
amics, companys, comandaments, la direcció del Servei i representants polítics de 
l’Ajuntament i de la Generalitat, així com representants de Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra i SEM. Durant l’acte, conduït pel sergent Josep Gaspar, es van realitzar 
ofrenes florals i parlaments a càrrec de Josep Lluís Fernández, dels companys i la 
seva companya, tots ells carregats de sentiment. També es van posar dues plaques 
de record a l’entrada del parc i  tocada de sirenes. Durant l’acte també es va fer un 
minut de silenci, en memòria de tots els bombers caiguts en acte de servei. 

 



 

 

50è aniversari dels Bombers d'Andorra 
  
 

El Cos de Bombers d’Andorra ha celebrat enguany el 
seu 50è aniversari. Coincidint amb la jornada de Sant 
Joan de Déu, patró dels bombers, es van realitzar tot un 
seguit d’actes. Aquests van començar el dia 7 de març 
per la tarda amb una xocolatada, actuacions de 
pallassos, actuació d'un grup de rock i una botifarrada 
per a tothom. La jornada de festa va continuar el dia 8 
amb diversos actes institucionals a la Caserna de 
Bombers de Santa Coloma on es van realitzar diferents 
parlaments, lliurament de medalles i la projecció 
d’audiovisuals. Des d’aquí enviem la nostra felicitació 
als nostres companys del país dels Pirineus, tot 
desitjant-los els millors èxits pel futur. 
 

Felicitacions   

Solidaritat 
 
Col·laboració de l'ACE amb el 
Banc d'Aliments  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per iniciativa de l’ACE, s’està portant a terme 
l’”Operació Quilo”, amb l’objectiu de recollir 
aliments pels més necessitats, i que seran 
lliurats al Banc dels Aliments de Barcelona. 
Entre d’altres productes alimentaris es recull 
oli, llet, sucre, pasta, llegums, arròs,  i 
conserves. Per facilitar la recollida s’han 
dipositat unes caixes en els Parcs, on 
responsables de cada torn, centralitzaran els 
aliments recollits, que properament es 
portaran al Banc dels Aliments. Fins el 
moment la campanya està sent un èxit, 
gràcies a les nombroses aportacions fetes 

pels membres del Servei. 
 

Ubicació de la galeria de fotos 
dels bombers caiguts en acte 
de servei 
 

Des del trasllat de l’antic parc de l’Eixample 
del carrer Provença, les fotos dels 
companys morts en acte de servei no 
tenien una ubicació definida. Finalment 
s’han emplaçat en el vestíbul d’accés a 
l’edifici de les aules de formació del Parc de 
Zona Franca. Amb la incorporació de les 
fotos, aquest àmbit passa a ser l’espai 
d’homenatge a tots els companys que han 
deixat la vida en acte de Servei. 

 

La nostra gent 


