Bombers Voluntaris
de Sant Antoni de Vilamajor
Els bombers voluntaris de Sant
Antoni de Vilamajor, som un grup de
persones disposades a oferir la nostra
voluntat d’ajuda per a posar-la a disposició
de la gent del poble i la societat en general,
sota el marc de la gestió de l’emergència
del cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya.
El Parc està format per l’Associació
de Bombers Voluntaris de Sant Antoni.
Tenim la formació legal i reglada de
l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya amb el curs Bàsic de Bomber, així
com la formació continuada anual del temari
de Bombers.
A part d’aquesta formació, tenim
professionals tal com conductors de
vehicles de gran tonatge, infermers, tècnics
de radio, fusters, carrossers, conductors
d’ambulàncies,
mecànics,
socorristes
aquàtics,
escaladors,
alpinistes,
muntanyencs, submarinistes, etc.
Per aquesta raó, podem assolir tots
els àmbits en les situacions circumstancials
d’una emergència.
L’activitat del grup va començar a
l’any 1996, formant una ADF (Agrupació de
Defensa Forestal) però amb l’esperit de
superació de diversos membres s’han anat
trencant grans barreres per poder
emprendre aquesta tasca d’arribar a
pertànyer al cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya.
Treballem contínuament amb la
formació, fent cursos, pràctiques, activitats
físiques, etc. per afrontar qualsevol situació
de risc que es pugui creuar al vostre camí.

També
treballem
per
a
la
prevenció d’incendis forestals, netejant
camins, pistes i marges, a més fem
fulletons divulgatius i explicatius de cara a
les escoles, referent a la manera d’actuar
davant un risc.
Per
les
festes
del
poble,
organitzem activitats per a la canalla, com
poden ser rocòdroms, tirolines, ginkames,
etc. així podem establir un contacte més
proper amb el poble.
Disposem de dos camions per
emergències de tota mena, accidents de
trànsit, focs d’habitatge o indústria,
forestal, rescats, i d’un vehicle lleuger de
transport de personal i càrrega.
Els caps de setmana i festius estem
de guàrdia presencial al Parc de Bombers,
connectats amb la xarxa de Bombers de la
Generalitat, i també amb les Policies
Locals de Sant Antoni i Sant Pere.
Durant la resta de la setmana per
cobrir les incidències estem en contacte via
emissora.
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Extracte dels serveis mes rellevants
realitzats pels bombers de Sant Antoni a l’any
2012 al nucli de la població i les seves rodalies.
Els bombers de SAV, al pertànyer al
cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya,
poden ser requerits a qualsevol punt del territori
català per donar suport a altres Parcs que
necessitin mes recursos davant una emergència.

TELÈFONS D’INTERÈS
EMERGÈNCIES..........................................112
POLICIA LOCAL.............................608995500
SOS - TOXICS................................915620420
VIOLENCIA DE GÈNERE...........................016
AIGÜES (URGENCIES)..................902194998
FECSA ENDESA (AVARIES).........902536536
GAS NATURAL (AVARIES)............900750750
HOSPITAL GRANOLLERS.............938425000
HOSPITAL SANT CELONI.............938670617
SANITAT RESPON.........................902111444
FARMACIA GALOFRE....................938450057
AJUNTAMENT.................................938452400
SAGALES........................................902130014
RODALIES DE CATALUNYA.........902410041

Bombers Voluntaris
Sant Antoni de Vilamajor
Ferran Llach 32
Sant Antoni de Vilamajor - 08459
Tfn Parc: 938450524
e-mail:
parcsantantoni@bombersvoluntaris.com

www.bombersvoluntaris.com

