
 

        
El company Carlos de 
Francisco ens deixa 
 
Altre vegada, hem rebut un cop inesperat. 
El passat dia 25 d’agost el company 
Carlos de Francisco ens va deixar 
sobtadament. Va ingressar a Bombers de 
Barcelona al 1981, dins la promoció dels 
“becaris”. Va estar destinat durant molts 
anys a l’antic parc del Poble Nou, al 
carrer Almogàvers, i en tancar-se aquest, 
al nou parc de Llevant, en el torn E. Des 
d’aquestes línies, volem donar el condol 
als familiars, companys i amics, i en 
especial al seu fill, el caporal Carles de 
Francisco.  
Company Carlos et recordarem.  
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Bons resultats de la Campanya Collserola – 2011 
 
La campanya d’enguany  es va iniciar el 16 de maig, coincidint amb l’obertura de les 
torres de guaita del parc. Acabada ja la campanya, si fem balanç del que han estat 
aquests quatre mesos, arribem a la conclusió que aquest estiu ha estat dels millors 
que recordem. El total de superfície afectada per les 15 intervencions realitzades ha 
estat 1.06 Ha, havent cremat bàsicament matoll, sense afectar superfície arbrada, 
cosa que representa un terç de la superfície de l’any passat. Les pre-alertes 
meteorològiques han estat activades en 22 ocasions, i les pre-alertes crítiques 
només 7 cops. També s’han efectuat 282 recorreguts preventius per tota la serra. 
Sense cap mena de dubte, una bona notícia per a tothom, doncs hem aconseguit 
preservar del foc el més gran parc forestal de la ciutat. 

 



 

 

10 anys dels atemptats de l’11-S a 
Nova York  

 

S’han acomplert ja deu anys d’aquell fatídic 11 de 
setembre de 2001, on 343 bombers de Nova York hi 
van deixar la vida, en auxili de les víctimes dels 
atemptats terroristes a les Torres Bessones. Des 
d’aquestes línies volem retre un sentit homenatge a 
aquells companys que van arribar al màxim sacrifici que 
pot fer un bomber en la seva missió d’ajuda als demés. 
A la foto es veu un dels moments de l’acte de record 
que es va portar a terme a la catedral de Sant Patrici, 
que va quedar petita per enquibir a companys, familiars, 
amics i autoritats.  
 

 

 Notícies 

Material esportiu 
 
Cessió de material esportiu 
 

 
 
El Grup DIR ha fet cessió de dues cintes de 
córrer a Bombers de Barcelona. El destí 
d’aquest material ha estat el Parc de 
Montjuïc. L’acte de cessió es va portar a 
terme el dia 6 de setembre, amb la 
presència del regidor Joaquim Forn, el 
gerent Joan Delort, l’administrador dels 
Clubs DIR, Ramon Canela, i membres de la 
direcció, comandaments i bombers del torn 
E de Montjuïc. Darrerament també ha estat 
cedida una elíptica pel parc de Llevant. El 
nostre agraïment al Grup DIR per la seva 
col·laboració. 
 
 
 
 

Participació de Bombers de 
Barcelona als Jocs Mundials de 
Policies i Bombers 
 
Del 26 d’agost al 5 de setembre s’ha 
celebrat a Nova York una nova edició dels 
Jocs Mundials de Policies i Bombers, amb 
una nodrida representació de Bombers de 
Barcelona. Com ja és habitual, els nostres 
companys han tornat amb un munt de 
medalles, aconseguides amb esforç, 
tenacitat i bon fer. Aquesta edició, però, 
s’ha vist alterada per la irrupció de l’huracà 
Irene, que ha fet variar el programa inicial. 
Malgrat tot, el balanç final ha estat altament 
positiu.  

Felicitats a tots els participants 
en aquests Jocs !!! 
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