
 Cos de Bombers Voluntaris de Puigcerdà

El Cos de Bombers de Puigcerdà es va crear oficialment en 1861. Va néixer
amb el nom de “Compañía de Bomberos”, integrada aleshores per un total de 18
homes.  Entre  1873 i  1874,  els  bombers  de Puigcerdà van fer  probablement  les
primeres  actuacions  més  destacables  de  la  seva  història;  defensar  la  vila  de  la
destrucció total, apagant els incendis que havien provocat els bombardejos de les
tropes carlines en els diferents setges que va patir la ciutat. 

Ja en ple segle XX, els bombers de la Vila van haver de treballar un altre cop per
salvar  Puigcerdà  d’una  nova  amenaça;  l’atac  de  l’aviació  feixista,  que  va
bombardejar un parell de cops l’estació del ferrocarril i edificis de la seva rodalia. La
Vila va acabar instal·lant en el seu campanar una sirena d’avís a la població. 

És  en 1951 quan s'instal·len al Filato.  En 1965  tenen el primer cotxe-bomba i en
1972 adquireixen els primers equips de ràdio-comunicació. Al 1979 es va inaugurar
l’ampliació  del  parc  de  bombers.  Un  any  més  tard  es  traspassava  el  servei  de
bombers a la Generalitat de Catalunya, que començava a crear el servei nacional de
bombers que coneixem avui dia. En 1982 van treballar en els tràgics aiguats que
afectaren tot  el  Pirineu i  en  l’incendi  forestal  que va  cremar  115 hectàrees a  la
muntanya  de  Queixans.  El  23  de  juny  de  1998  s’inaugurà  el  nou  parc  amb un
heliport a l’exterior a l’N-152. Els bombers avui ofereixen serveis com obrir portes,
rescatar  la  gent  dels  ascensors,  intervenen  en  incendis  d’habitatges  o  pallers,
accidents de trànsit, etc.

El 6 de febrer de 2011 el Cos de Bombers  va rebre la placa d’or de Puigcerdà per
valorar els 150 anys de tasca voluntària a la capital cerdana. 

Els aspirants, homes i dones, han de tenir almenys 18 anys, parlar català i castellà,
han de trigar un màxim de trenta minuts per arribar des de la residència al parc, han
de superar proves mèdiques, de coneixement i d'aptitud física i fer un període de dos
mesos de pràctiques. També gaudeixen d’una formació permanent. 

                  



Creu Roja de Cerdanya

Cada any, la Creu Roja de Cerdanya té un objectiu clar, continuar  treballant
per a tothom i amb la mateixa força, siguin quins siguin els recursos disponibles.
Aquests temps tan difícils han fet encara més important la tasca dels voluntaris i
voluntàries de la Creu Roja, donant suport a famílies en dificultats i a infants en perill
d’exclusió social.

La Creu Roja de Cerdanya està present a tots aquells actes públics, interiors i
exteriors,  on la presència dels seus vehicles i  del  seu personal  voluntari  és molt
evident.

Tanmateix,  on  també  estan  cada  cop  més  presents  és  a  les  llars,  amb
projectes  d’ajuda  domiciliària  complementària,  al  costat  dels  més  vulnerables,
ajudant  la  gent  gran dins i  fora de la  llar,  ajudant  amb el  transport  adaptat,  i  el
préstec de material i tallers on els voluntaris i les voluntàries fan una gran feina que
de mica en mica va creixent.                



Doctor Enric Subirats i Bayego

Metge format en cuidats intensius al hospital de la Creu Roja de Barcelona.
Enamorat de la muntanya, s'especialitzà en medicina interna i en medicina esportiva
per exercitar a Puigcerdà.

Convençut  de que ajudar   a ser  feliç  forma part  de la  medicina,  es dedicà a la
medicina  de muntanya per  facilitar  a  la  gent  fer  activitats  en el  medi  natural  de
manera segura.

- Ha estat  director  del  servei  mèdic de l’estació d’esquí  de Masella i  del
servei de medicina interna de l’Hospital de Puigcerdà 

- Mitjançant  un   estudi de  10.000  subjectes,  va  descobrir  els  punts
recurrents  de  lesió  dels  snowboardistes  i   va  preconitzar  la  protecció
sistemàtica dels canells i del cap.

- Al  2014  fundà  la  càtedra  de  medicina  de  muntanya  a  l’Universitat  de
Girona, per analitzar científicament i millorar la prevenció  i el tractament
de lesions en activitats físiques.

- Amb més de 30 anys de dedicació a aquest tema, ha editat un manual de
MEDICINA DE MUNTANYA.

- Membre  del  Col·legi  de  Metges  de  Barcelona,  va  rebre  el  premi
d'excel·lència  professional  com «Lider  de  la  medicina  del  esport  d’alta
muntanya»

- També ha rebut el premi Josep Egozcue -Vila de Puigcerdà per la seva
trajectòria professional sobre la medicina de muntanya i la Cerdanya.

- És soci de moltes associacions culturals de la comarca.
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