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Edició: Equip de Bombers amb causa. Bombers de la Generalitat de Catalunya. 
 
Una iniciativa de: Bombers de la Generalitat de Catalunya i Sant Joan de Déu. 
 
Amb la col·laboració de: Ajuntament de la Vila de Cercs, Bombers del Principat 
d’Andorra, Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, Tuga activewear, Knauf, Obra 
Social "La Caixa",Dronecam.cat, Coca-cola, Aneto, Zanuy,  TM Sports Timing, Club 
Atletic Berga, Correcamins de Cercs, El Tossalet - Centre esportiu municipal de 
Berga, Farmàcia Nova del Vall, Hotel Berga Park, Alberg de Berga, Jugajoc, Museu 
de les Mines de Cercs, Quirobell, Hospital Cerdanya / Unitat de Medicina de l'Esport, 
Diputació de Barcelona, Quiromassatgistes solidàries, FEEC,Dronshoot,Llibreria 
Quatre Cantons, Idegut Gràfics, Galetes Birba, Aïllaments i Instal·lacions Rial, 
CAOPSA, Transvinyots, Xemeneies llar i foc, Clinica dental Sallent, Cervesa Sant 
Miguel, Mountain Sports Guardiola de Berguedà, Rock Mountain, Assegurances 
Garcia, Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cercs, Fruiteria Jon i Silvia. 
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Presentació 
 
 
A mitjans de 2011, membres del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya van 

iniciar un projecte solidari -Bombers amb causa- mitjançant la venda d’un calendari 

anual amb nens i nenes usuaris de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Amb la 

finalitat de poder finançar projectes per a la recerca de malalties infantils que impulsa 

anualment Sant Joan de Déu, mitjançant beques d’investigació maternoinfantil. La 

concessió d’aquesta beca va a càrrec d’un jurat d’experts científics tant interns com 

externs a la institució hospitalària. És tracta doncs, d’un projecte finalista al 100%, on 

cap part implicada col·laboradora rep cap compensació econòmica. 

 

Aquesta estreta relació entre totes les parts implicades ha resultat exitosa gràcies a 

les set edicions realitzades fins a dia d’avui, on s’han recaptat més de 350.000€. 

 

La cursa de muntanya  Bombers amb causa neix a l’empara del projecte solidari 

BOMBERS AMB CAUSA.  

Neix amb la voluntat de donar més renom al calendari i pretén ser una font de 

recaptació més per a la beca Bombers amb causa. 

Els objectius són clars: 

1º Aconseguir augmentar la beca Bombers amb causa sumant-los a la recaptació de 

la venda del calendari.  

2º Fomentar la consciència de la necessitat de realitzar activitats solidàries per tal 

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

3º Fomentar l’esport a la muntanya de manera segura. 

4ºFer més propers als ciutadans els Bombers i la seva implicació amb la societat 

civil. 

5º Poder gaudir d’un cap de setmana en família dins el marc d’una cursa de 

muntanya.  
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Patrocinadors i col·laboradors 
 

Patrocinis: 

 
 Ajuntament de Cercs: www.cercs.cat 
 Bombers de la Generalitat:  

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/ 
 Tuga activewear:  http://www.tugawear.com/ 
 Obra Social "LaCaixa":  

 https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html  

 Knauf: http://www.knauf.es/ 
 CAOPSA http://www.caopsa.cat/ 

 Aïllaments i Instal·lacions Rial http://www.rial.cat 

 Transvinyots http://transvinyots.cat/ 

 Clinica dental Sallent http://www.clinicadentalsallent.com/Inici/ 

 Xemeneies Llar i Foc http://www.xemeneiesllarifoc.com/ 

 Mountain Sports https://goo.gl/maps/11mGPiiHMru 

 

  
Col·laboradors: 

 
 Coca-cola: https://www.ccep.com/ 
 Aneto: http://www.caldoaneto.com/ca/ 
 Zanuy: http://www.zanuy.com/index.php/ca/ 
 Cervesa San Miguel Isotònica https://www.sanmiguel.es/cervezas/san-miguel-

00-isotonica/ 
 TM Sports Timing: http://www.tmtiming.com/ 
 Feec: http://www.feec.cat 

 Idegut Grafics https://www.facebook.com/idegutgrafics 

 Club Atletic Berga: https://www.clubatleticberga.com/ 

 Correcamins de Cercs: http://www.correcaminsdecercs.cat/ 
 El Tossalet, Centre esportiu municipal de 

Berga:https://www.facebook.com/Eltossaletcentresportiumunicipal/ 
 Farmacia Nova del Vall:  https://farmacianovadelvall.wordpress.com/ 
 Hotel Berga Park: http://www.hotelbergapark.com/ca/ 
 Alberg de Berga: http://www.albergdeberga.cat/ 
 Jugajoc: https://www.facebook.com/Jugajoc-702714719739678/ 
 Dronecam.cat: http://www.dronecam.cat/ 
 Galetes Birba https://www.birba.es/ca/ 

 Museu de les Mines de Cercs: http://www.mmcercs.cat/ 

http://www.cercs.cat/
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/
http://www.tugawear.com/
http://www.knauf.es/
https://www.ccep.com/
http://www.caldoaneto.com/ca/
http://www.zanuy.com/index.php/ca/
http://www.tmtiming.com/
http://www.feec.cat/
https://www.clubatleticberga.com/
http://www.correcaminsdecercs.cat/
https://www.facebook.com/Eltossaletcentresportiumunicipal/
https://farmacianovadelvall.wordpress.com/
http://www.hotelbergapark.com/ca/
http://www.albergdeberga.cat/
https://www.facebook.com/Jugajoc-702714719739678/
http://www.dronecam.cat/
http://www.mmcercs.cat/


 

   

6 
 

 

 
 Quirobell: http://quirobell.cat/ 
 Hospital Cerdanya / Unitat de Medicina de 

l'Esport: http://www.hcerdanya.eu/ca/cartera-de-serveis/consultors-

externs/unitat-de-medicina-de-lesport-ume 
 Diputació de Barcelona: www.diba.cat 
 Quiromassatgistes solidàries 
 Assegurances Empar Garcia 
 Fruiteria Jon i Silvia 
 Rock Experience http://www.rockexperience.it/en/ 
 Llibreria Quatre Cantons https://www.facebook.com/Llibreria-QuatreCantons-

210746195632567/ 
 Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cercs 
 DRONSHOOT 
 
 
 

Patrocini: 

 

 AJUNTAMENT DE CERCS: Subvenciona despeses de la cursa. 

 BOMBERS DE LA GENERALITAT: Suport logístic i material. 

 OBRA SOCIAL “LA CAIXA”: 600€ de donatiu. 

 KNAUF: 400€ de donatiu 

 CAOPSA 200€ de donatiu 

 AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL 150€ de donatiu 

 TRANSVINYOTS 100€ de donatiu 

 CLINICA DENTAL SALLENT 60€ de donatiu 

 XEMENEIES LLAR I FOC 60€ de donatiu 

 MOUNTAIN SPORTS 50€ de donatiu + producte per sortejar 

  

http://quirobell.cat/
http://www.hcerdanya.eu/ca/cartera-de-serveis/consultors-externs/unitat-de-medicina-de-lesport-ume
http://www.hcerdanya.eu/ca/cartera-de-serveis/consultors-externs/unitat-de-medicina-de-lesport-ume
http://www.diba.cat/
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Col·laboració: 

 
 Bossa del corredor: 

o Producte ANETO 

o Producte ZANUY  

o Producte COCA-COLA 

o Producte  CERVESA SAN MIGUEL 0,0 ISOTONICA 

o Producte GALETES BIRBA 

o Descomptes QUIROBELL 

o Samarreta commemorativa TUGA ACTIVE WEAR 

o Les bosses de les curses infantils no disposaven de samarreta però si 

un con de llaminadures. 

 

 DRONESHOT cedeix imatges aèries captades amb drones 

 DRONE CAM cedeix imatges aèries captades amb drones. 

 TUGA ACTIVE WEAR ofereix condicions especials per la cursa. 

 IDEGUT GRÀFICS cedeix els trofeus dels corredors i aplica descomptes a les 

diferents compres que es realitzen (cartells, tiquets...) 

 FEEC ofereix l’assegurança d’accidents als corredors. 

 Els corredors que ho desitgessin gaudien de descomptes a L’ALBERG DE 

BERGA i facilitats d’horaris a L’HOTEL BERGA PARK. 

 Les empreses EL TOSSALET, QUIROBELL, FARMACIA NOVA DEL VALL, 

MUSEU DE LES MINES, UNITAT DE MEDICINA DE L’ESPORT / HOSPITAL 

CERDANYA, MOUNTAIN SPORTS, ROCK EXPERIENCE I JUGAJOC van 

oferir productes i descomptes per sortejar entre els participants tant de les 

curses d’adults com les infantils. 

 CLUB ATLETIC BERGA van cedir dos dorsals gratuïts per a les seves curses 

per sortejar-los. 

 TM TIMING ofereix condicions especials per la cursa. 

 ASSEGURANCES EMPAR GARCIA ofereix condicions especials per 

l’assegurança de RC de la cursa 

 QUIROMASSATGISTES SOLIDÀRIES, un grup de quiromassatgistes de 

diferents centres van oferir massatges gratuïts pre-cursa i post-cursa tant a 

les curses infantils com a les d’adults. 

 FRUITERIA JON I SILVIA cedeix tota la fruita que es consumeix als controls 

 ASSOCICIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CERCS, 

col·laboren en la regulació del trànsit a la sortida i arribada de la cursa. 

 CORRECAMINS DE CERCS netegen i marquen els dos recorreguts. 

 LLIBRERIA QUATRE CANTONS ofereix preu especial pels volums del Petit 

Príncep que s’entreguen als guanyadors. 
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Objectius 

 
L’objectiu principal és la recaptació de fons a benefici de Sant Joan de Déu 

mitjançant la totalitat de la inscripció dels participats a les diferents curses i a la cursa 

no competitiva ( Dorsal 0). Tanmateix es posen a la venda samarretes de la cursa 

també destinades íntegrament a recaptar diners per la beca.  

 

El preu de les inscripcions tant de les curses com de dorsal 0 era de 18€ per 

participant i les samarretes es venien a 10€.  

 

A continuació es detalla específicament els objectius consensuats entre totes les 

institucions i entitats col·laboradores i participants. 

 

Objectiu dels bombers promotors i del Cos de Bombers de la 

Generalitat de Catalunya 

 
Coordinar, supervisar i donar suport logístic durant tots els processos del projecte .. 

Involucrar al propi Cos de Bombers de la Generalitat i a diferents entitats i institucions 

col·laboradores perquè el projecte solidari segueixi tenint la continuïtat anualment, 

implicant als màxims comandaments i les diferents escales que existeix al Cos. 

D’aquesta manera volem compartir els valors solidaris i a benefici de tots de la bona 

imatge i repercussió social que ens dóna, i que en definitiva, potencia l’esperit solidari 

que té el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya amb el conjunt de la 

societat. 

 

Objectiu Sant Joan de Déu 

 
Coordinar tots els processos d’actuació. 

 

Reunir tots els diners recaptats amb la venta del calendari, destinats a la beca 

Bombers amb causa al número de compte solidari de Sant Joan de Déu: 2100-3887- 

02-0200020115. 

 

Aquesta recaptació econòmica permetrà ampliar els ajuts a la beca guanyadora del 

concurs on hi participen els investigadors de l’Hospital Sant Joan de Déu. 
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Projecte 
 

Realitzar una cursa de muntanya per recollir fons per a la beca Bombers amb causa, 

organitzant activitats i curses infantils el dia previ a la cursa. 

 

La cursa 
 Organització logística 

 

- Els membres de l’organització contacten amb diferents empreses, entitats  

i persones a títol individual, per tal d’aconseguir patrocini, col·laboració 

material o bé col·laboració activa a l’organització de la cursa: 

o S’aconsegueixen un total d’ 11 patrocinis d’empreses i 

administracions i 27 empreses i entitats col·laboradores. 

o L’organització compta amb l’ajut de 97 voluntaris que col·laboren 

en tasques organitzatives.  

 

 Selecció, neteja i marcatge del recorregut. 

 

- Dates prèvies a la cursa es seleccionen els recorreguts, membres dels 

CORRECAMINS DE CERCS netegen part del recorregut de la cursa 

llarga afectat per les nevades i marquen els dos recorreguts juntament 

amb membres de l’organització. 

 

 Desenvolupament de la cursa. 

o El dia anterior a la cursa els corredors recullen el dorsal i la bossa del 

corredor amb els obsequis cedits pels diferents col·laboradors i la 

samarreta commemorativa de la cursa.  

o Les curses es separen en dos recorreguts: 

 Cursa llarga 24km i 1440m de desnivell positiu, al llarg del 

recorregut hi ha 4 punts d’avituallament i personal repartit en 

punts “crítics” per garantir la seguretat dels corredors. Un dels 

punts d’avituallament disposa de personal mèdic per atendre 

qualsevol emergència. 

 Cursa curta  i caminada 10km i 552m de desnivell positiu, al 

llarg del recorregut hi ha 2 punts d’avituallament i personal 

repartit en punts “crítics” per garantir la seguretat dels 

corredors. 

 A l’arribada hi ha servei d’ambulància amb personal sanitari per 

atendre emergències o lesions. 

 En tot moment hi ha coordinació amb la Sala Central de la 

Regió d’Emergències Centre per actuar ràpidament en cas 

d’accident. 
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o A l’arribada a meta els corredors tenen esmorzar calent, servei de 

dutxes i servei gratuït de massatges de descàrrega 

 

 

 Curses infantils dissabte 

o Dissabte s’organitzen curses infantils  per a diferents edats al l’entorn 

del pavelló poliesportiu i al finalitzar hi ha una actuació dels Bombers 

Pallassos i berenar per als nens. Els nens disposen també de servei 

de massatges. 

o Tots els infants participants van ser obsequiats amb una medalla 

cedida per la Diputació de Barcelona. 

 

  Activitats paral·leles. 

o  Dissabte i diumenge es munta la “Botiga Solidària” on es venen 

samarretes de la cursa a 10€ la samarreta, d’aquesta quantitat se’n 

destinen 5€ a la beca Bombers amb Causa.  

o Dissabte i diumenge hi ha el vehicle “Correfoc” amb l’objectiu de 

divulgar i fer conèixer millor la tasca dels bombers als participants i 

acompanyants. 

o Diumenge s’elabora un esmorzar solidari a un preu de 5€ dels quals 

2€ es destinen a la beca Bombers amb Causa. 

 

 Solidaritat compartida. 

o Els productes no consumits durant la cursa ( avituallaments líquids i 

sòlids) es donen en la seva totalitat a Càritas Berga. 

 

o El diumenge es compta amb la presència del Banc de Sang 

aconseguint 33 donacions de sang. 
 

 

  



 

   

11 
 

 

Finançament 

 
Els voluntaris, el personal sanitari i els bombers participen de manera voluntària, 

altruista i sense cap compensació econòmica. Pel que fa a les despeses que no han 

pogut ser assumides per col·laboracions com l’avituallament sòlid, esmorzar  i 

samarretes les assumeix l’Ajuntament de Cercs. 

 

Tanmateix, es consensua entre Sant Joan de Déu i la institució de Bombers, la 

participació d’institucions i/o empreses externes que desitgin col·laborar amb el 

projecte, ja sigui en forma de patrocini, en forma d’aportacions econòmiques o en 

qualsevol altre forma de participació que s’acordi. 

 

 

Contacte de l’equip de Bombers amb causa 
 
Per tal de contactar directament amb l’equip us adrecem l’adreça de correu electrònic 

bombersambcausa@gencat.cat per al vostre interès de qualsevol tema relacionat 

amb el calendari solidari. 

Per informació relativa a la cursa: cursabombersambcausa@gmail.com 

 

mailto:cursabombersambcausa@gmail.com
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MEMÒRIA 
 

ESTAT DE COMPTES CURSA BOMBERS AMB CAUSA 
2018   

    INGRESSOS  
 

Import DESPESES Data Preu 

 
Data 

    Tancament 2017 06/02/2018 600 Despeses Varies (Associació, banc..) 31/08/2017 81,78 

Aïllaments i insatl·lacions Rial 09/02/2018 150 Llibreria 4Cantons 26/04/2018 48,98 

CAOPSA 16/02/2018 200 Sweet (Bosses "xuxes") 05/05/2018 150 

Transvinyots 21/02/2018 100 Cronometratge 11/05/2018 570 

Llar i Foc 08/03/2018 60 Alberg de Berga 09/05/2018 150 

Clinica dental Sallent 08/03/2018 60 Samarretes 15/03/2018 2248,79 

KNAUF 01/04/2018 400 Poromoció (Web, flayers,cartells…)   332,9 

OS La Caixa 11/04/2018 600 
Logistica (Senyalització, 
avituallaments, esmorzar..)   1274,29 

Mountain Sports 03/05/2018 50 
Pàgina web  21/06/2018 119,95 

Iscripcions on line (185) 04/05/2018 3330 
Idegut Grafics ( Flyers Ultra Pirineu) 19/09/2018 188,76 

Iscripcions presencials (13) 06/05/2018 234       

Esmorzar Solidàri 06/05/2018 175       

Samarretes 14/05/2018 1660       

Subvenció Ajuntament de Cercs   4000       

Total: 
 

11619 
  

5165,45 
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Total recaptat: 
 

6453,55 

   

Total ingressat a Beca Bombers amb Causa:   5484 

Nota: 1278,26€ es destinen a 

l'organització de la cursa 2019 

   

Relació de la donació a la Beca Bombers amb Causa 

 

DONATIU BECA BOMBERS AMB CAUSA 
 Esmorzar 70 

Samarretes 830 

Inscripcions 3564 

Aïllaments i insatl·lacions Rial 150 

CAOPSA 200 

Transvinyots 100 

Llar i Foc 60 

Clinica dental Sallent 60 

KNAUF  400 

Mountain Sports 50 

Total 5484 
 

 

No volem tancar la memoria sense donar les gràcies a tots i cadascun dels col·laboladors, patrocinadors, voluntàris i corredors que han fet 

possible aquesta segona edició de la cursa. Sense ells no hauria estat posible. 

 

Moltes gràcies!!!! 


