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BOMBERS CAUSA 
per la infancia en risc 

El projecte solidari va néixer l'any 2011 amb un calendari fruit de la iniciativa de tres voluntaris del cos 

de Bombers de la Generalitat conjuntament amb l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Actualment hi 

participen els cossos de Bombers d'Andorra, Bombers de Barcelona i Pompiérs d'Aran, que compten 

amb la col-laboració de famílies, professionals de la fotografía i la il-lustració. 

Els fons recaptats en les sis primeres edicions van permetre crear la beca de recerca Bombers amb 

causa per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A partir de 2018, també financem projectes 

socials d'atenció a la infáncia en risc d'exclusió social de diversos centres de Sant Joan de Déu arreu 

de Catalunya. 

Gracies a la teva col-laboració, fas possible que aquests nens ¡ nenes puguin rebre millor tractaments, 

combatre les seves malalties i tenir un futur ple d’oportunitats. 

En aquests 11 anys de camí solidari hem recaptat 619.556€ amb els que hem financat 24 projectes. 

RECERCA 

Els fons recaptats en les sis primeres edicions van permetre crear la beca d'investigació Bombers amb 

causa, que s'atorga per concurs entre els investigadors de l'Hospital Sant Joan de Déu, sota un jurat 

d’experts cientifics interns i externs a la institucid. 

» Objectius: financar ajuts per a la contractació de personal per a la realització d'un projecte de 

recerca dirigit per investigadors de les línies de recerca consolidades de l'Hospital Sant Joan de 

Déu. 

» Característiques: s'ofereix un contracte laboral a jornada completa amb la Fundació Sant Joan de 

Déu amb un salari de 30.000 €/any cost empresa. 

Beca Dr. Jordi Antón (2022 - 2024) 

El Dr. Jordi Antón és reumatoleg pediátric, cap de secció de la Unitat de Reumatologia Pediátrica a 

l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. 

La beca está ajudant a desenvolupar el projecte de recerca titulat “Projecte 'MACAI, recerca de 

biomarcadors per al diagnostic, el seguiment clinic i de qualitat de vida dels pacients amb artritis 

idiopatica juvenil (AJ) mitjancant I’Gs de noves tecnologies’. La AU és la malaltia reumatica cronica



infantil més prevalent i causa de discapacitat tant en la infancia com en l'edat adulta. L'objectiu del 

projecte és el desenvolupament d'eines per mesurar objectivament la informació que els pacients ens 

donen sobre aspectes del seu estat de salut que són rellevants per a la seva qualitat de vida i en els 

quals s'inclouen valoracions sobre el somni i l'activitat física, fins ara tractades com a dades 

subjectives de valoracions puntuals. Les tecnologies de salut digital habituals i wearables permetran el 

registre continu de diferents parámetres que es convertiran en una eina clau per a detectar brots en 

pacients amb artritis inflamatoria. 

Beca Dr. Ángel Montero Carcaboso (2020 - 2021) 

El Dr. Ángel Montero Carcaboso és el coordinador del Grup de Tractament del cáncer pediátric, de 

l'área de recerca de Biologia molecular i cel-lular dels tumors del desenvolupament de la Fundació per 

a la Recerca Sant Joan de Déu. 

La beca está ajudant a desenvolupar el projecte de recerca titulat 'Inhibició de la via PI3K/Akt en 

gliomes pediatrics d’alt grau i glioma difús de protuberancia (pHGG/DIPG)”. L'objectiu del projecte 

és el desenvolupament d'estratégies innovadores ¡ translacionals que contribueixin a millorar les 

terapies dels tumors solids pediatrics de mal pronostic. Mitjancant el desenvolupament de models 

tumorals derivats de pacients, obren un ventall enorme de possibilitats per obtenir dades clinicament 

rellevants que aconsegueixin tractaments radicalment innovadors i sistemes d’alliberament de 

farmacs. Tenint en compte que és un dels cancers infantils més letals en el primers anys de vida, 

aquest estudi és molt important per combatre aquest index de mortalitat. 

Beca Dr. Alfredo Garcia-Alix (2017 - 2019) 

Un dels grans reptes que existeix avui dia en els nounats és establir amb certesa el pronostic del IACN 

(infart arterial cerebral neonatal), essencial per al desenvolupament d’assaigs clinics terapéutics. 

Aquest projecte de ‘Desenvolupament d’un algoritme basat en neuroimatge multimodal per al 

pronóstic personalitzat de l'lACN” permet, per primer cop, caracteritzar de forma individualitzada el 

risc de discapacitat en els diferents estadis del desenvolupament del nadó. És d'important en la cura 

d’aquests infants, ja que permet respondre a les inquietuds del pares, anticipar problemes i 

individualitzar el seguiment, ¡ facilitar l'inici de les intervencions rehabilitadores precoces basades en 

el risc real. Actualment el Infart Arterial Cerebral Neonatal representa el 80% dels ictus perinatals i la 

seva incidencia és relativament alta, 1 cas per cada 1600-5000 naixements. 

Beca Dra. Pérez (2014 -2016) 

Els fons recaptats amb l'edició del 2014 van permetre reeditar la beca Bombers amb causa, que es va 

atorgar a la investigadora Belén Pérez Dueñas, per dur a terme un projecte de recerca en malalties 

neurológiques en la infancia. L'objectiu d'aquest estudi era identificar, tractar i avaluar nens amb 

defectes en el metabolisme de la tiamina, una vitamina que és fonamental per a la obtenció 

d'energia al nostre organisme. 

Beca Dra. Iglesias (2011 - 2013)



La doctora Isabel Iglesias, adjunta del servei de neonatologia, va rebre la primera beca per 

desenvolupar el projecte de recerca "Influéncia del suport nutricional i postnatal al metiloma del 

prematur extrem”. L'estudi aclaria les consegúencies a nivell molecular de les pautes d'alimentació 

que s'apliquen en els nounats molt petits o molt prematurs i la seva relació amb la freqúent fallada de 

creixement durant l'ingrés o amb conseqúencies a més llarg termini. Els resultats van suposar un 

primer pas en l'optimització de les estratégies de nutrició en aquests bebés tan delicats amb l'objectiu 

d'ajudar-los a créixer més sans. 

SOCIAL 

A partir de l'edició del 2018 el projecte Bombers amb Causa incorpora el financament de projectes 

socials amb la infáncia en risc un cop assegurada la partida per a recerca. 

» — Objectius: financar projectes socials d'acompanyament a la infancia que per raons de salut 

mental, económiques o d'origen, es troben en una situació d'exclusió social. Són promoguts per 

diversos centres de Sant Joan de Déu arreu de Catalunya. 

» Característiques: s'ofereix financament total o parcial d'un projecte. 

Projecte "La meva llar” - habitatge temporal d'inclusió (2021) 

  

A la Unitat Terapéutica (UT) del Centre Educatiu (CE) Els Til-lers, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 

s'atenen adolescents amb una problemática de salut mental complexa a nivell clínic i a nivell familiar 

i social: Joves vulnerables, en risc d'exclusió i marginació social. Families absents o desestructurades 

que no poden oferir el suport que requereix l'adolescent, o progenitors que han desistit i no creuen 

en la capacitat de recuperació i rehabilitació dels seus fills. Són joves que tenen majors probabilitats 

d’acabar sent “sense sostre”. 

Les persones sense sostre habitualment tenen problemática de salut mental iun deteriorament 

físic/mental producte de la dependencia a alcohol o drogues, sent aquest l'origen fonamental 

d'aquesta problemática social. Per tant és de gran importáncia portar a terme programes preventius 

que poden disminuir la incidencia d'aquesta problemática en el futur. 

El programa d'habitatge temporal d'inserció social té uns objectius claus: 

* La prevencio: és a dir, portar a terme actuacions socials destinades a preservar a l'adolescent de



les situacions que són perjudicials per al seu sa desenvolupament 

» La protecció: potenciar actuacions socials donat que el desenvolupament integral de l'adolescent 

pot resultar seriosament afectat si no intervenim 

* La promocio: afavorir un benestar personal i de la societat en general 

Alguns d'aquests joves no poden beneficiar-se del suport per joves tutelats ¡ ex-tutelats de la DGAIA. 

Donar ajut i atenció mitjancant un programa d'habitatge temporal d'inserció social amb 

professionals experimentats per donar suport al tránsit de l'adolescent a la vida adulta és 

imprescindible. 

Projecte 'Musicoterápia' - salut mental (2020) 

  

Aquest projecte té com a objectiu millorar les competencies emocionals, habilitats socials, cognitives i 

habits saludables del grup d'infants ¡ joves amb trastorn mental que són atesos a l'Hospital de Dia 

de Sant Joan de Déu Terres de Lleida a través de l'estimulació musical. 

El projecte realitza activitats de musicoterápia amb infants que pateixen un problema de salut mental 

que els dificulta un funcionament plenament adaptat a les demandes socials i educatives propies de 

l’edat. 

S’utilitza la musica tenint en compte que aquesta afecta a l'ésser humá en totes les seves dimensions: 

Té una amplia gamma d'estats d'ánim ¡ emocions. La música és una potent eina comunicativa i 

sobretot és un estímul i mitjá per facilitar el procés terapéutic. 

La musicoterapia fomenta especialment les habilitats comunicatives, generant en els infants que la 

practiquen noves maneres d'expressar-se, comunicar-se ¡ relacionar-se, més enllá del llenguatge no 

verbal el que és molt important per la seva millora emocional, social ¡ física. 

Complementar l'assistencia básica amb terápies complementaries com la musicoterápia és una 

aposta de Sant Joan de Déu per garantir la cura integral 

de les persones que atenem, ja que en millora la qualitat de vida de manera global. 

Projecte 'A Peu de Llit' - malaltia crónica i final de vida (2020)



  

Aquest projecte d'atenció domiciliaria especialitzada a infants/famílies en situació de cronicitat o fase 

final de la vida es presenta en alianca entre la Fundació Sant Joan de Déu d'Atenció a la 

Dependencia i l'equip de Treball Social de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Molts infants hospitalitzats per malaltia crónica o inclús en final de vida tenen un problema greu si 

se'ls pot donar l'alta médica de l'hospital per anar a casa perque ni el seu domicili ni la seva família 

estan preparats per la cura que necessiten. Aixo té un impacte molt negatiu en la seva situació i pot 

tenir conseqúéncies en la qualitat de vida, tant en l’infant com en el de la seva família. 

El projecte ofereix un programa d'atenció domiciliaria des d'un acompanyament ¡ suport 

professional a infants i families que estiguin en situació de malaltia, pérdua d'autonomia, 

dependencia o discapacitat vinculada a cronicitat o fase final de vida. 

Es un programa d'atenció domiciliaria que té com a objectiu fonamental oferir un suport a les 

necessitats essencials de les activitats básiques de la vida diária dels nens/es segons les prioritats 

expressades pels seus pares. Es tracta de famílies amb escassos recursos económics. 

Els nens ¡ nenes amb necessitats pal-liatives són pacients amb malalties croniques complexes que 

poden estar en seguiment durant anys. La situació de fi de vida en els infants comporta també un 

gran impacte en el pares o altres familiars ¡ compromet la seva qualitat de vida. 

Projecte 'Reforc escolar per a nens ¡ nenes nouvinguts' - exclusió social (2019, 2020) 

  

Bayt Al-Thaqafa és una entitat social, participada per Sant Joan de Déu, que atén infants ¡ joves 

nouvinguts amb families o sols, amb molta desconnexió dels vincles amb la societat d’acollida. Aixo 

els genera un gran risc d'exclusió social, i amb aixd, totes les derivades de la pobresa que són 

susceptibles de patir. 

Gracies a la seva resiliéncia, amb un senzill acompanyament de base per crear-se xarxes de connexió 

amb la resta de la societat será possible incorporar-se i definir un projecte de vida sa i adequat a 

Vedat. 

L'objectiu del projecte és el d’acompanyar socioeducativament als infants en risc d'exclusió social



d’origen migrant per afavorir la seva integració en els centres educatius i el seu entorn. 

S'imparteixen classes de reforg escolar durant tot l'any, amb especial incidéncia en l’aprenentatge en 

llengua catalana, castellana i en noves tecnologies. També realitzem un acompanyament social dels ¡ 

les menors ¡ les seves families per tal de garantir un entorn adient i propici pel desenvolupament e 

integració dels infants. 

Es tracta de nens ¡ nenes que procedeixen de nacionalitats diverses com la marroquina, l'índia, la 

xinesa, la filipina, la nepalesa, bangladeshia, algeriana i la pakistanesa, sent la marroquina la més 

nombrosa. 

Les principals dificultats amb que ens trobem són básicament de comprensió i expressió lingúística. 

Molts tenen capacitats académiques suficients peró es troben amb moltes dificultats amb el 

llenguatge i aixo repercuteix en els seus aprenentatges. 

Aquest projecte es desenvolupa a les seus de la Fundació a Barcelona i de Sant Vicenc dels Horts. 

Projecte 'Activitat física ¡ esport amb infants i joves' - salut mental (2019, 2020) 

  

Aquest projecte té com a objectiu millorar les competéncies emocionals, habilitats socials, i habits 

saludables del grup d'infants ¡joves amb trastorn mental que són atesos a l'Hospital de Dia de Sant 

Joan de Déu Terres de Lleida a través de la práctica d'activitats físiques. 

La finalitat del projecte és facilitar als infants i adolescents amb problemes de salut mental, el 

coneixement de diferents esports i com manejar-se en diversos recursos dins de la comunitat, on 

puguin realitzar activitats esportives amb l'objectiu que puguin incloure-ho en el seu dia a dia, per 

beneficiar-se de totes les qualitats positives que els hi aporta a aquest tipus de població. 

Es tracta d'incloure l'activitat física i l'esport dins de la programacié de |’Hospital de dia infanto- 

juvenil de Lleida. Els escolars amb un estil de vida actiu tenen amb major freqúencia una millor i més 

estreta relació amb els seus pares, major rendiment académic i menors nivells d’ansietat i depressió, 

aixi com habits nutricionals més saludables. 

L’activitat esta dirigida al grup d’infants i adolescents que estiguin ingressats en el moment de la seva 

realització. 

L'activitat es duu a terme de manera setmanal dins de les instal-lacions de l'Hospital de dia i, una 

vegada al mes, acudint a un recurs comunitari per a la seva realització. Quan es realitzi en l'exterior, 

es dedica un matí a la realització de l'activitat, tornant a menjar a l'Hospital de Dia. 

Grácies al financament de Bombers amb Causa, hem condicionat les pistes destinades a aquesta 

activitat, així com l'adquisició del material básic per a la realització de diversos esports (rocódrom, 

futbol, básquet...).



Projecte 'Somriu, sóc el teu amic’ - salut mental (2019) 

  

Aquest projecte te com a objectiu millorar les competéncies emocionals, cognitives, habilitats socials, 

i habits saludables del grup d'infants amb trastorn mental que són atesos a l'Hospital de Dia del 

CSMIJ de Sant Joan de Déu Terres de Lleida a través de la seva interacció amb gossos. 

La terapia assistida amb animals és una modalitat terapéutica de recent incorporació en el nostre país 

¡ que está mostrant bons resultats en diferents camps de la salut. Són programes complementaris on 

l'animal resulta un element motivador i facilitador de la terápia, convertint-se en una gran ajuda al 

servei del terapeuta. 

A través de sessions amb una periodicitat setmanal i d'una hora de duració per grup, els nens i¡ nenes 

fan una rutina inicial per entrar en contacte amb els gossos i saludar-se. Un cop fet aquest primer 

contacte i, per afavorir el vincle emocional, es reparteixen tasques com és el de posar els arnesos, 

raspallar-los, passejar-los, donar-los aigua i premis, mentre el terapeuta desenvolupa els seus 

objectius rehabilitadors. 

Aquesta part forma part del gruix de la sessid i es podra dividir en diferents accions psicoeducatives: 

dinámiques de grup relacionades amb l'educació emocional, treball d'estimulació de la comunicació i 

la cognició, desenvolupament d'hábits saludables, etc. 

Un cop acabada la sessió, s'entra en la rutina del comiat: comentem com ha anat la sessió, recullen el 

material, donem premis i s’acomiaden. 

Els gossos ensinistrats que participen en les terapies tenen un caracter i aptituds adequades, gran 

adaptabilitat, estabilitat ¡ capacitat de comunicació amb les persones. Es tracta de gossos molt 

sociables, que els agrada el contacte amb les persones ¡ que transmeten confianca. 

Projecte ‘Respir CSMIJ’ - salut mental (2020 - 2019 - 2018) 

 



Alguns infants atesos per l'hospital de salut mental infantil i juvenil de Sant Joan de Déu Terres de 

Lleida tenen contextos socials i¡ económics molt complicats. Aquest context agreuja la seva situació, ¡ 

la seva situació complica encara més la sortida d'aquest context. 

El projecte “Respir CSMIJ” dona suport a aquests infants amb trastorns mentals greus i/o situació de 

vulnerabilitat, atesos a l’area de Salut Mental Infantil i Juvenil de les Terres de Lleida, i a les seves 

families. D’acord amb un pla terapéutic individualitzat, es determinen quines activitats de 

lleure (ludoteques, casals, estades d’estiu, de Nadal, de setmana santa...) poden atendre i d’aquesta 

manera millorar la seva atenció, alhora que es facilita un temps de descans per als familiars cuidadors. 

Les patologies biopsicosocials que afecten a la infancia són especialment rellevants perque es tracta 

d'un col-lectiu més indefens i depenent, i l’entorn socio-familiar que envolta al menor i la família té 

una gran transcendencia, no només en aspectes relacionats amb la malaltia, sinó també en els que 

afecten al seu desenvolupament integral. 

Si la malaltia que pateix l’infant és un trastorn mental greu i/o ha de ser freqúentment atés en 

l'entorn sanitari, sovint es converteix en un fet estressant per l'entorn familiar. 

El projecte ‘Respir CSMIJ' ofereix als cuidadors principals espais de temps personals per tal de poder 

atendre altres necessitats ¡ responsabilitats. Alhora que potencia l'área del joc i temps de lleure ¡ 

lPárea de la comunicació ¡ interacció social als fills/es a través d'activitats d'oci ¡ lleure. 

Igualment, ofereix la figura d'un professional i ajuts economics per possibilitat l'accés als recursos 

oferts que impliquen suport o una despesa económica: pagament activitat, quotes, transport, etc. a 

families amb menors amb pocs recursos economics. 

Projecte ‘Espai Families’ - salut mental (2018) 

  

L’objectiu del projecte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu és donar suport a nenes i nens amb el pare o 

la mare ingressat per un problema de salut mental i acompanyar-los per evitar efectes negatius. 

L’experiéncia demostra que aquest suport és necessari per acompanyar-los amb l’estrés que aixo els 

suposa i evitar o reduir els problemes emocionals o de conducta: problemes de la son, disminució en 

el rendiment escolar, dificultats socials o reaccions d'ansietat. 

‘Espai Families’ és un racó d'infants, un espai de relació ¡ joc lliure, on les persones ingressades al Parc 

Sanitari Sant Joan de Déu podeu compartir temps amb els seus familiars. En tot moment, estan 

acompanyats/des dels professionals que coordinen aquest espai on, a més, poden intercanviar 

experiéncies, dubtes i/o reflexions entorn la salut mental amb altres families. 

Bombers amb Causa ha col-laborat en la creació d'aquest espai en la unitat d’aguts ¡ está obert dues



tardes per setmana. Igualment, és el lloc on s’imparteixen les activitats ‘Kidstime’, el primer programa 

de prevenció primaria i d'intervenció multifamiliar que es desenvolupa a nivell estatal a diversos llocs 

del territori. En el programa es treballa amb els fills i els pares de forma integrada i coherent i, també, 

entre els professionals de la xarxa de salut mental infantojuvenil i la d'adults. 

Normalitzar els ingressos i afavorir les trobades amb familiars menors d'edat reforca els vincles i 

consolida el tractament assistencial que reben. | aixó sense deixar de banda que també és una gran 

oportunitat per trencar barreres ¡ estigmes vinculats a la salut mental. 

Covid-19 

     Projecte “Atenció a les necessitats d'alimentació i higiene 

infantil' - COVID-19 (2020) 

Un diagnostic elaborat per l'equip de treball social del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha 

identificat 100 unitats familiars amb dificultats per atendre les necessitats alimentáries, un 20% de les 

quals amb infants a carrec. 

Els infants que conviuen en un nucli familiar amb un progenitor amb trastorn mental sever (TSM) 

presenten majors factors de risc derivat de la incomprensió del que succeeix a casa. El Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu fa anys que treballa per acompanyar els contextos familiars d'aquests infants. 

Amb l'objectiu de donar suport a aquests infants i assegurar el seu benestar fisic, psiquic i emocional, 

l’equip professional del Parc Sanitari treballa per la vinculació d’aquestes families als serveis socials 

locals. Coneixedors dels procediments i dels temps que implica aquest procés, de manera temporal 

han iniciat el programa d'atenció a les necessitats basiques d’alimentacid i higiene de les families amb 

infants a cárrec. 

Des del mes de maig fins al mes de novembre 2020, més de 355 persones, entre les quals hi ha 60 

menors d'edat, s'han beneficiat d'aquesta campanya del Parc Sanitari SJD i l’Obra Social SJD ‘No ho 

podem permetre. Esperes o Actues?'. Bombers amb Causa ha financat una part destinada 

especialment per als més petits. 

La durada és de 6 mesos per proveir de productes básics les famílies fins que quedin vinculades a un 

servei ordinari del sistema públic. El liurament de productes de primera necessitat ha abastat 12 

localitats diferents: Cornellá, Barcelona, el Prat, Vilanova i la Geltrú, Esplugues, Viladecans, Gavá, 

Castelldefels, Cerdanyola, Sant Climent, Sant Andreu de la Barca ¡ l'Hospitalet. 

Projecte 'Adeqguació de l'espai per a les aules del programa d'acollida de persones 

refugiades' - COVID-19 (2020)



  

Amb la situació originada per la pandémia de la COVID-19, els nens i nenes del programa d’acollida 

de families refugiades a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Tomás Canet han hagut 

de deixar d’anar a les escoles, com la resta. Des de la Llar, l'equip de docents els estan acompanyant 

en el seguiment de les seves tasques escolars, peró la valoració que fan és que si no es continua 

durant l'estiu, els costará molt posar-se al nivell adequat per seguir el curs escolar que haurien de fer 

per la seva edat. 

Per donar continultat al seu procés d'acollida, la Llar Sant Joan de Déu de Manresa necessita adequar 

com a aula un espai que ara és insuficient, | menys havent de mantenir la distancia personal 

necessaria per la prevenció de la COVID-19. D'aquesta manera no es fará una interrupció durant tot 

l’estiu del seu itinerari vital d'aquestes criatures d'edats entre Oi 13 anys. 

L'adequació es tracta del acondicionament d'un espai actualment buit al qual se li ha d'arreglar el 

terra, sostre ¡ parets, posar calefacció i il-luminació, arreglar les finestres per seguretat i fer arribar la 

connexió de xarxa per poder tenir accés al material de les escoles de manera digital. 

La Fundació Germá Tomás Canet, entitat de Sant Joan de Déu, gestiona el Programa de Protecció 

Internacional que ofereix acollida i acompanyament a persones que han hagut de deixar els seus 

paisos d’origen com a conseqiiéncia de conflictes armats, crisis humanitaries i/o persecució. Es 

desenvolupa a La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, que disposa de 100 places residencials 

orientades principalment a families amb menors al seu carrec. 

El CALENDARI 

Enguany el projecte solidari celebra 11 anys. Nenes ¡ nens han compartit un moment de diversió amb 

bombers i bomberes de parcs de tota Catalunya i Andorra. Jornades plenes d'alegria que reconeguts 

professionals de la fotografia s’han encarregat d’immortalitzar per il-lustrar, mes a mes, les seves 

histories de superació. En aquests 11 anys de camí solidari hem recaptat 619.556€ amb els que hem 

financat 24 projectes. 

El calendari Bombers amb causa 2022 ha realitzat 13 sessions fotografiques que han aplegat nens i 

nenes atesos a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ¡ a l'Hospital de Sant Joan de Déu Terres de 

Lleida, amb bombers i bomberes dels 4 cossos que formen part del projecte. Les localitzacions han 

estat Alp, Balaguer, Pineda de Mar, Reus, Tortosa, Ponts, Collbató, Roses, Figueres, Barcelona i 

Andorra
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Des del seus inicis, el calendari Bombers amb Causa compta amb la participació, imprescindible ¡ 

desinteressada, d'un seguit de professionals de la fotografia que immortalitzen les sessions amb la 

seva particular mirada . De reconegut prestigi professional, han dotat al calendari d'una alta qualitat 

grácies a les seves fotografies. 

 



  

 



 



 



   



 



  IL-LUSTRADORS | IL-LUSTRADORES AMB CAUSA 

A partir del calendari 2013 diversos professionals de la il-lustració han posat la seva creativitat en 

mans del projecte solidari Bombers amb Causa per fer més atractiu i divertit el calendari. Unes 

il-lustracions que s’han convertit, a més, en adhesius que es poden utilitzar per personalitzar el 

calendari.
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CURSA MUNTANYA 

BOMBERS 
AMBCAUSA 

La cursa de muntanya Bombers amb Causa neix amb la voluntat de donar més remom al calendari i 

pretén ser una font de recaptacid més per a la beca Bombers amb Causa. De la mateixa manera, 

també vol conscienciar sobre la necessitat de realitzar activitats solidaries per tal d’aconseguir fons 

per a causes socials al voltant de la infancia, alhora que fomenta l'esport a la muntanya de manera 

segura i acosta el cos de Bombers a la ciutadania.



Els objectius són clars: 

* Aconseguir augmentar la beca Bombers amb causa . 

* Fomentar la consciéncia de la necessitat de realitzar activitats solidaries per tal 

d’aconseguir fons per la investigació de les malalties infantils. 

» Fomentar l'esport a la muntanya de manera segura. 

* Fer més propers als ciutadans els Bombers ¡ la seva implicació amb la societat civil. 

* Poder gaudir d'un cap de setmana en família dins el marc d'una cursa de muntanya. 

Al igual que el calendari, els nens ¡ nenes són els protagonistes, per aixó tenen també la seva cursa 

infantil. Una cursa de muntanya de diferents distáncies en funció de l'edat dels infants, que és 

gratuita per tots els menors que hi vulguin participar i pels pares que els vulguin acompanyar. 

RECAPTACIÓ: 

* 1aEDICIÓ: 4.844€ 
* 2a EDICIO: 5.484€ 
* 3a EDICIO: 4.158€ 
- 4a EDICIO: anublada 
+ 5a EDICIO: format virtual 383€ 

TOTAL: 14.869€ 

CURSA DE VERTICAL DE MONTSERRAT] 

   
VERTICAL MONTSERRAT 

La Vertical Montserrat vol conscienciar sobre la necessitat de realitzar activitats solidáries per tal 

d'aconseguir fons per a recerca i projectes socials al voltant de la infáncia atesa a Sant Joan de Déu, i 

alhora fomentar l'esport inclusiu de persones amb discapacitat, valors com la superació, ¡ el respecte 

per la muntanya. Es ve celebrant des de l'any 2018, organitzada per Bombers amb Causa ¡ l'Obra 

Social Sant Joan de Déu. Es tracta d'una cursa vertical Unica que transcorre per les escales de servei 

que hi ha als dos funiculars de Montserrat i que augmenta la dimensió solidaria del projecte Bombers 

amb Causa. Degut a la crisi de la COVID-19, l'edició 2020 es va posposar al 5 de juny de 2021 i ja tenim 

data per l'edició del 2022, sera l'11 de juny.



De sortida individual, el corredor/a ha de pujar per les escales de servei que hi ha al costat dels dos 

funiculars de Montserrat, des de l'estació inferior del funicular de la Santa Cova fins l'estació superior 

del funicular de Sant Joan. Entre els dos funiculars hi ha un tram d'enllac sense escales de 80 metres. 

Donada la seva exclusivitat, només es pot córrer durant la seva celebració, la cursa está limitada a poc 

més de 100 participants. 

Amb 2.180 esglaons, 1 km i 388 metres de desnivell, és la primera cursa vertical d'escales d'Espanya i 

es situa entre les més dures del circuit mundial. La Vertical Montserrat forma part de la Towerrunning 

World Association (TWA). 

Hi ha 4 modalitats de cursa: 

* Categoria Open: Esportistes, majors de 18 anys, amb bon estat de salut.. 

» Categoria Bombers: Professionals o voluntaris equipats amb l'equip d'intervenció: jaqueta ¡ 

pantaló d'intervenció, botes, guants, casc F1 i equip de respiracid autonom sense mascara. 

* Categoria Inclusiva: Persones amb discapacitat visual, intel-lectual o fisica 

* Categoria Som Un Equip: Dirigida a empreses, clubs esportius, associacions o persones individuals 

que es posen un repte económic de 500€ i, abans de la cursa, realitzen diverses activitats 

solidáries per aconseguir-ho. Un únic corredor/a, un munt de persones donant-li suport! 

El passat dia 2 de desembre 2019, la Vertical Montserrat va ser premiada a la gala dels Primer Premis 

Inclusius de l'Esport Catalá. 

La Vertical Montserrat 2020 estava apadrinada pel Sergi Mingote, alpinista d'élit i esportista d'ultra 

resistencia que, malauradament, va perdre la vida el 16 de gener de 2021 mentre intentava fer el cim 

del K2. El dia de la cursa se li va dedicar l'esglaó 2021. 

Les edicions anteriors van ser apadrinades per lultrafondista d'élit Emma Roca (2019) ¡ el periodista 

esportiu Arcadi Alibés (2018). La cursa compta amb el suport del Patronat de Montserrat i Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya, que cedeixen les seves instal-lacions a la muntanya perque la prova 

s'hi dugui a terme. Destina íntegrament tots els beneficis de les inscripcions, premis, aportacions i 

modalitats solidaries a la recerca de les malalties infantils i la infancia en risc del projecte Bombers 

amb Causa. 

Iniciatives locals com la Festaval d'Esparreguera o activitats esportives paral-leles (Cursa Neardental 

de Capellades o torneigs de Básquet i Futsal a Esparreguera) se sumen a la causa solidária i han sorgit 

al voltant de la Vertical Montserrat. 

RECAPTACIÓ: 

2018 

+ VERTICAL: 1.347,71€ 

2019 

+ VERTICAL: 8.441,29€ 

+ FESTAVAL: 6.636.12€ 

2020



*— MERHCADANDELADA 

FESTAVAL: 1.234,95€ 

2021 

VERTICAL: 7.304,88€ 

TOTAL: 24.964,95€ 

AMB LA TEVA COL.LABORACIÓ FAS POSSIBLE QUE ELS NENS | NENES MALALTS O 
EN SITUACIÓ DE RISC, ATESOS ALS CENTRES DE SANT JOAN DE DEI, PUGUIN 
REBRE MILLORS TRACTAMENTS. COMBATRE LES SEVES MALALTIES | TENIR UN 
FUTUR PLE D’OPORTUNITATS. 

LA FAMILIA DE BOMBERS AMB CAUSA US DIGUEM: GRACIES!


