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Qui som?

L'Agrupació Cultural i Recreativa dels Bombers de Lleida (A.C.R.) és una organització formada
pel personal que treballa en l'àmbit territorial del parc de la ciutat de Lleida, tant personal
operatiu com els destinats a oficines. No te ànim de lucre i es finança amb l'aportació de quotes
anuals dels seus associats. La seva finalitat és fomentar la cultura, l'esport i l'oci entre els seus
components organitzant un seguit d'activitats.
Una mica d'historia

Va néixer a mitjans dels anys vuitanta fruit del neguit d'un grup de bombers que s'adonaren de
que, si volien millorar la qualitat de relació entre els membres del col·lectiu, calia crear alguna
mena d'associació que vetllés per realitzar activitats extra-laborals de caire festiu i personal.
L'Assemblea Constituent es va reunir el dia 22 de gener de 1987, nomenant la primera Junta
de Govern.

Aquesta primera Junta va instituir entre altres activitats la realització d'unes festes anuals per la
festivitat de Sant Joan de Deu involucrant al bomber i el seu entorn íntim per tal de gaudir
durant tres dies de les festes patronals amb familiars i amics.Tambè forma part d'aquesta
primera Junta, l'adquisició d'una determinada quantitat de participacions de loteria nacional de
Nadal per repartir-la entre els seus associats i aquests entre les seves amistats.

Més tard i per tal de donar entrada a nous membres, s'anirien succeint les diferents Juntes de
Govern, ampliant el ventall d'activitats a participacions de caire humanitari com son l'enviament
de material i/o personal del Parc a diferents llocs de Catalunya, Espanya y fins i tot l'estranger,
alhora que s'organitzaven activitats culturals i esportives.
Participació de membres de l'A.C.R. en tasques humanitàries

- Construcció d'un hospital a Logbikoy, Camerun.
- Col·laboració amb SIEMEN en l'abastament de material per a Bòsnia.
- Participació a França en la "Téléthon" per a recaptar fons per a l'hospital públic Genethon,
especialitzat en malalties genètiques, de Paris.
- Col·laboració amb els bombers valencians en les falles de 1997.
- Participació en diversos congressos de l'ASELF.
- Participació en la Marató de Segre Ràdio de 1998, per a nens sense recursos.
Activitats periòdiques de l'A.C.R.

- 8 de març: Festes patronals Sant Joan Deu:
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Campionats esportius, revetlla popular i ressopó. Festa infantil, Pallassos i xocolatada.
Missa, Revista d'autoritats i dinar de germanor.
- D'octubre a febrer: Concurs de fotografia, tema "Els Bombers".

Actualment, a l'A.C.R., mitjançant la Junta de Govern, treballa en la millora de la qualitat de
vida dels bombers, dintre del parc, afegint mobiliari i material quan es troba una mancança.
A on som?

Ens podeu trobar a:
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