
Carta als companys del foc d’Horta de Sant Joan. 

 

Fa mal sentir i assumir la vostra pèrdua, fa mal escoltar el que diuen persones que 

no seran mai al nostre costat quant les coses es compliquen, fa mal sentir que 

alguna persona de la nostra casa  no sàpiga interpretar la nostra  vocació i que mai 

sabrà d’on bé. 

El que escriu, que a conegut i treballat en persona amb un parell de vosaltres, us vol 

descriure amb paraules part del sentiment que deuríeu haver sentit abans de perdre 

la vida, “però ja  sabeu que en aquesta feina de posar pit als perills, no gastem mai 

paraules de suport o reconeixement als que en algun moment us toca jugar-se-la. 

Doncs aquesta es la nostra vocació, mal interpretada pels no entesos i mancada del 

reconeixement moral que ens faci estar encara més orgullosos de la nostra feina 

“ser bomber”.  

Gràcies per la vostra vocació, per pensar més en els altres que amb vosaltres 

mateixos. Gràcies a les vostres famílies, que sabem que estan patint per nosaltres i 

sempre estan en l’anonimat fent costat. 

Us nomenem per que quedeu sempre en la nostra història Jaume Arpa, Jordi 

Morè, Ramon Espinet, David Duaigües i Pau Costa.  

Pere Pallàs està encara  en estat molt creu; lluita Pere, ja que va quedar clar que 

ets un lluitador nat i aquí fan falta persones com tu.  

Us donem les gràcies amb cor i ànima per aportar en silenci al col·lectiu de Bombers 

la vostra gran entrega. Mai el destí us hauria d’haver fet pagar un preu tant alt.  

No dubteu que, ens tornareu a fer obrir més els sentits davant el perill. Ens heu 

tornat a ensenyar, que encara que sempre  nosaltres en traiem importància al risc 

que assumim personalment ... ens feu reflexionar novament en allò que ens pot 

passar també a nosaltres. Faig extensiva aquest agraïment a aquest bombers i 

famílies que després de accidents o infermetats laborals hem quedat marcats, en 

molts sentits, i continuem endavant... 

No sabem si la rama política del nostre país trobarà les paraules adequades o us 

donaran suport real als problemes de les vostres  famílies, però companys,  això es 

casa  vostra i en els companys de bombers certament podeu comptar. 

    Una abraçada . Bomber  en segona activitat per accident de feina.  

 


