1

Fons de l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera
Àrea d’identificació
Codi de
referència
Nivell de
descripció
Títol
Data(es)

CAT AMMAT 18

Volum i
suport

1,6 ml i 500 positius.

Fons
Fons de l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera
Dates de creació: 1982 - 2011

Àrea de context
Nom del(s)
Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera
productor(s)
Història del(s) Els bombers voluntaris de Matadepera van néixer arran de l’incendi produït el 15 de
productor(s)
desembre de 1981 a Can Solà del Racó, que va cremar 70 hectàrees i on van participar 43
professionals de 9 parcs de bombers.
Anteriorment, es té constància de la existència d’un Cuerpo Provincial de Bomberos
Voluntarios, que naixia al desembre de 1962. Una carta d’Antonio Barata Gual de 1967 fa
referència al Servicio Local de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Terrassa
i Matadepera, i el fet que els mateixos propietaris de terres s’organitzaven per tal d’aportar
treballadors que poguessin actuar en cas d’incendi. Però no és fins el 1982 que es formarà
un cos de bombers voluntaris amb la col·laboració de l’ajuntament de Matadepera, que
facilitarà un local al carrer Joan Paloma (1984), en una de les antigues escoles, a més de
material.
El 28 de gener de 1982, l’Ajuntament es va reunir amb Ramon Guinjoan i Barons, que
seria el cap del parc de bombers fins l’any 2001. La xifra inicial de bombers es
comptabilitza en uns 15 membres. Els primers anys parlem d’un nombre inicial reduït, i
estable, de bombers voluntaris que faran diverses actuacions (conjuntament amb d’altres
parcs de bombers) amb escàs material. Alguns exemples són els incendis de Mura,
Talamanca i Rocafort (1983), el de les Pedritxes (1985), el de la Barata (1986), les
nevades de 1986 i 1987, i rescats de persones accidentades a la muntanya de Sant
Llorenç del Munt.
L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) neix l’any 1986 gràcies a Ramon Guinjoan i
Francesc Arnau. La seva relació amb el cos de bombers voluntaris sempre serà estreta, no
només compartint espai i una missió (la prevenció d’incendis en aquest cas), si no també
compartint voluntaris.
L’any 1988, el cos de Bombers Voluntaris de Matadepera s’adscriu a la Generalitat de
Catalunya, rebent d’aquesta manera un suport econòmic que permetrà el creixement tant
material com a nivell de plantilla, fins a 25 membres.
El 22 de juliol de 1989 s’inaugura l’actual parc de bombers, situat a una de les antigues
escoles al carrer Joan Paloma, i es bateja el primer cotxe bomba. Anteriorment, des de
1984, la seu dels bombers es trobava a les antigues cases dels mestres, al passeig Arnau.
Posteriorment a la renúncia de Ramon Guinjoan i Barons com a cap de parc, es té
constància de tres caps de parc (per ordre): Guillem Montagut Marquès, Pere Freixa i
Marcel·lí Bosch Muntal.
Actualment, a inicis de l’any 2012, el parc de bombers de Matadepera està format per més
d’una trentena de bombers voluntaris. L’any 2003 es va fundar l’Associació de Bombers
Voluntaris de Matadepera, amb assemblea pròpia i capacitat jurídica. Al seu bloc expliquen
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que “entre les seves tasques estar en intervenir en tot tipus d'emergències: incendis en
habitatges, a les indústries, de vegetació, ensorraments, rescats a àmbits molt diversos
com són muntanya, aigua, habitatges, infraestructures ferroviàries, rescat de persones
atrapades en accidents de trànsit, inundacions, etc. Alhora també treballen en la prevenció
operativa, tant per minimitzar el risc d'accident com per estar més preparats en cas que es
produeix”.
Història
arxivística

El 13 de maig de 2011 el president del cos de Bombers Voluntaris de Matadepera, el sr.
Marcel·lí Bosch i Muntal, es posa en contacte amb l’Arxiu Municipal per tal de fer una
donació de la documentació en suport paper que conserven al parc de bombers. La
documentació es troba en carpetes i capses en un ambient poc adequat per la seva
preservació, en quant a temperatura i humitat. Aprofitant la visita, es demana si també
tenen fotografies: aquestes es guarden en un armari i dins àlbums on les fotografies
queden enganxades en cola i ofegades per fundes de plàstic. Es creu convenient que
s’incloguin a la donació no només per tal d’assegurar la seva conservació, si no també pel
valor històric que tenen com a testimoni gràfic de l’activitat dels bombers voluntaris.
Desprès d’aquesta visita, l’arxiver municipal fa un breu escrit que en Marcel·lí Bosch
presenta a la resta de bombers voluntaris. Durant assemblea de l’Associació de Bombers
Voluntaris de Matadepera de 18 de maig de 2011 es mostra consens respecte a fer
aquesta donació a l’Ajuntament de Matadepera. La transferència provisional de la
documentació es fa els dies 30 de maig i el 10 de juny.
El conveni es signa el 8 de març de 2012, durant l’acte d’inauguració d’una exposició que
commemora els 30 anys d’existència de l’associació.

Dades sobre
l’ingrés

El fons es va ingressar els dies 30 de maig i 10 de juny de 2012.

Àrea de contingut i estructura
Abast i
contingut

El gruix de la documentació textual són els anomenats comunicats d’actuacions. Es tracta
de formularis de diverses tipologies, segons les dates, on queden testimoniades les
actuacions dels bombers voluntaris: qui ha participat, de quin tipus de sinistre parlem, si
han participat altres parcs de bombers, etc... . Aquests fulls ens permeten conèixer
l’activitat dels bombers voluntaris de l’any 1982 fins el 2006. Els fulls d’assistència, els de
consum de combustible o les relacions d’hores treballades complementen la informació.
Les actes de reunions, les cartes d’agraïment i els reculls de premsa suposen un volum
menys destacable, però de gran valor informatiu.
Finalment s’incorpora una col·lecció de fotografies. Les imatges retraten no només
l’activitat dels bombers voluntaris (incendis, pràctiques, salvaments, ...), si no també
moments d’esbarjo, dinars i sopars organitzats pels seus membres, partits amistosos, etc.
En definitiva, aquestes fotografies són el testimoni gràfic d’aquests voluntaris i del propi
parc de bombers com a instal·lació, des de l’any 1990 fins el 2007

Sistema
La documentació s’ha organitzat respectant l’ordre original. No hi ha cap sistema de
d’organització classificació.
Informació
No es contempla.
sobre
avaluació, tria
i eliminació
Increments
Es preveuen nous ingressos ja que l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera
continua exercint la seva activitat i per tant generant documentació. Actualment, la
documentació que genera és electrònica.
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Àrea de condicions d’accés i ús
Condicions
d’accés

Lliure accés de cara a la documentació textual, amb possibles restriccions parcials per
possibles dades de caràcter personal. Restriccions en fotografies amb contingut sensible,
establert al propi conveni de donació.

Llengües i
escriptures
dels
documents
Instruments
de descripció

Predomina el català.

Quadre de fons i aquesta mateixa fitxa.

Àrea de control de la descripció
Autoria i
data(es)
Fonts

Regles o
convencions

Jaume Munuera Bermejo, 29 de febrer de 2012.
Bloc dels Bombers Voluntaris de Matadepera
(http://bombersmatadepera.blogspot.com/)
Els anys extrems i part de la informació s’han concretat mitjançant la consulta del contingut
de les pròpies unitats documentals compostes.
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció general d’Arxius i Associació d’Arxivers
de Catalunya, 2007.

