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Més bombers,
més prevenció

A

l final del periode
20042007 s’hauran
incorporat a
Bombers de
Barcelona 120
nous professionals. Ho hauran fet a raó de 30 places
anuals, segons el compromís
adquirit per l’Ajuntament en
el darrer Programa d’Actuació Municipal. Aquesta política de reforçament de la plantilla de l’SPEIS ve a consolidar
la línia ja encetada a partir
de 2002.
Aquest increment dels recursos humans ha anat paral·lel, durant els darrers
anys, a l’afany inversor en recursos materials, ja sigui mitjançant la creació de noves
infraestructures o amb una
decidida aposta per la renovació i adquisició d’eines i
vehicles de nova generació,

que repassem abastament en
aquest número de Fahrenheit 451. És així com es vol
garantir el nostre compromís
d’arribar als sinistres amb un
temps màxim de deu minuts
en el 90% dels casos.
El reforçament de la plantilla ha de permetre, també,
treballar més i millor la prevenció a la ciutat, com ha estat el cas de la participació
de Bombers de Barcelona al
Fòrum, que es va iniciar ja
l’any 2000 amb l’assessorament als responsables del seu
avantprojecte. La col·laboració ha continuat tots aquests
anys amb la comprovació rutinària de les mesures preventives, la redacció d’un Pla

d’Emergència específic i la
permanent disposició de les
dotacions del Parc de Llevant
–ubicat estratègicament– per
a qualsevol contingència.
Aquest ha estat el compromís professional de Bombers de Barcelona amb el Fòrum. Voldrem també, comprometre’ns amb els valors
que aquest macro esdeveniment intenta difondre: la solidaritat, la pau, la sostenibilitat. Aquest és un repte encara més estimulant. 
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P. 05-06-07

La prevenció al Fòrum
La col·laboració entre l’organització del Fòrum
de les Cultures i l’SPEIS va començar ja en la concepció del projecte, va evolucionar durant l’execució d’obres i culmina ara i fins a la cloenda de
l’acte amb la cobertura d’emergències al recinte.

B

ombers de Barcelona
s’ha vinculat al projecte
del Fòrum Universal de
les Cultures des del seu
inici, l’any 2000, mitjançant el
compromís del Departament de
Prevenció de proporcionar
assessorament a l’equip de professionals responsables de l’avantprojecte d’aquest esdeveniment pioner. Els membres de
l’SPEIS van treballar amb l’equip
del Fòrum establint un intercanvi àgil d’informació en matèria

de normatives i requisits legals
en la concepció i execució de les
obres del recinte. Periòdicament, es van celebrar reunions
entre el personal dessignat pel
Fòrum, Bombers de Barcelona i
Bombers de la Generalitat amb
competència al terme municipal
de Sant Adrià del Besòs –al qual
pertany el 60% del territori
Fòrum–.
A partir del 23 de febrer de
2004, es va establir un calendari
de visites diàries de personal

d’intervenció i membres del
Departament de Prevenció de
l’SPEIS al recinte Fòrum, en una
rutina de comprovació de les
mesures preventives.
A partir del mes de maig, es
va treballar en un pla de prevenció operativa des del parc de
Llevant, consistent en un calendari de visites de control d’equipaments d’emergència i reconeixement del territori del
Fòrum per a tots els torns. Tots
els oficials que hi han participat
han destacat la importància d’aquesta fase de contacte amb el
recinte, en propiciar un accés
més ràpid i una intervenció més
efectiva en una emergència.
El caporal de Prevenció,
Miquel Sánchez, va ser l’encarregat de supervisar i organitzar

5

SU

15/7/04

11:08

Página 2

M. Sánchez: “En ser el
primer esdeveniment
d’aquest tipus, hem
hagut d’aprendre sobre
la marxa”

CANDENT

P. 05-06-07

 En la pàgina anterior, els vehicles de Bombers de Barcelona durant la presentació a la premsa del
dispositiu de seguretat i
emergència previst per al Fòrum

 A l’esquerra, durant una de les
visites de comprovació d’hidrants i
boques d’incendi

6

les visites del personal d’intervenció –principalment membres
en servei al Parc de Llevant– . La
seva experiència en la coordinació dels Plans d’Emergència i els
simulacres de Bombers va convertir Sánchez en el millor candidat per desenvolupat el paper
d’enllaç entre l’equip Fòrum i
els diferents torns i departaments de l’SPEIS. A les visites de
control, s’hi desplaçava un vehicle d’intervenció amb la corresponent dotació de bombers, per
tal de revisar l’estat de les vies
d’accés, els vials interiors de pas
i els equipaments d’emergència
i assegurar-ne el correcte funcionament dels mecanismes d’evacuació i d’extinció d’incendis.
D’aquesta fase de supervisió i
manteniment de les mesures de
prevenció, el caporal Sánchez
destaca sobretot la complexitat
d’organitzar el reconeixement
per les zones en obres durant
tot el període previ a la inauguració i la manca de referents a

l’hora d’organitzar-ne els dispositius de prevenció: “en tractarse de la primera vegada que
s’organitza un esdeveniment
d’aquest tipus, hem hagut d’aprendre sobre la marxa”.
Tanmateix des de l’apertura
del Fòrum al públic, els tècnics
de prevenció realitzen visites
d’inspecció de forma al·leatòria
a les diferents activitats, per
comprovar si es mantenen les
condicions de seguretat en perfecte estat d’ús.
Des del 9 de maig, l’SPEIS
organitza diàriament una expedició de revisió d’hidrants amb
personal d’intervenció, de 8:30
a 10:30. Abans de les 11 el vehicle ha d’abandonar el recinte i
ja no s’hi permet l’entrada de
cap vehicle amb motor d’explosió, per motius de seguretat,
excepte en casos d’emergència.
Durant aquest període d’intensa col·laboració, un dels responsables a l’equip de Prevenció del Fòrum va ser Juan Carlos

El personal del Fòrum
es converteix en un
moment determinat en
equips d’emergència i
evacuació
López. López comandava un
grup de professionals multidisciplinar creat a partir de la signatura
d’un
conveni
de
col·laboració entre l’organització del Fòrum i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC)
per a l’elaboració dels Plans
d’Autoprotecció. “Es van confeccionar tres macroplans de
protecció, per a cada edifici singular –Centre de Convencions,
Edifici Fòrum i resta del recinte–
i a partir d’aquests, altres plans
específics per a cada un dels
tres espais, segons els actes que
alberguin”, explica López. El
recinte es considera “un espai
exterior segur”, per aquest
motiu, el pla d’autoprotecció
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 Les visites de control es realitzen
diàriament, de 8h30’ a 10h30’

Radiografia del Fòrum
- Extensió del recinte Fòrum: 48 hectàrees.
- Totes les zones d’aparcaments són exteriors, excepte la del centre comercial Diagonal Mar.
- Existeixen set entrades operatives. Bombers usaria només la 1, 2, 3 i 5, per qüestions d’operativitat.
- Abans de la inauguració, van realitzar tres proves de càrrega, amb 8.000, 12.000 i 15.000 persones.
- Al Centre Principal d’Operacions (CPO) controlen les més de 500 càmeres que vigilen el recinte, la
majoria amb possibilitat de desplaçaments de 360º.
- L’aforament del Fòrum està controlat permanentment mitjançant el sistema d’accés digital. En cas
que superés les 40.000 persones, es dispararien les alarmes i es bloquejarien les entrades.

consisteix fonamentalment en
el moviment de fluxes de gent
entre aquestes tres grans àrees.
Les tres proves de càrrega realitzades prèviament a la inauguració –amb 8.000, 12.000 i 15.000
persones– van orientar els
equips de prevenció en una
millor reacció davant possibles
emergències. També es van preveure, eventualment, sortides
d’emergència distribuïdes per
l’espai de la tanca limítrof per a
una excepcional evacuació cap a
l’exterior.
Bombers ha desenvolupat en
aquest projecte un paper de
“col·laborador
permanent”
quant a edificis i estructures efímeres, “afegint mesures de
seguretat com ara les boques
d’incendi equipades (BIEs) a la
Haima”, comenta López.
El Pla d’Emergència del
Fòrum funciona autònomament. La totalitat del personal
col·laborador ha estat format
en assistència sanitària i actua-

ció en cas d’incendi, en un
major o menor grau des del
nivell bàsic al de primera intervenció, segons la seva responsabilitat en l’organigrama Fòrum.
Tot el personal es transforma en
un moment determinat en
equips d’emergència i evacuació. L’organització compta amb
material de primera intervenció, tot i que el protocol acordat
estableix la sortida de professionals del Parc de Llevant en tots
els casos, i obliga al Fòrum a
requerir els bombers –tant de
Barcelona com de la Generalitat– en cas de necessitar una
actuació de segona intervenció.
En una emergència, el protocol d’actuació estableix la sortida immediata dels Bombers de
Barcelona i els atorga el comandament en la coordinació amb
els Bombers de la Generalitat de
Badalona. L’experiència adquirida en la col·laboració dels dos
cossos en l’extinció d’incendis
forestals ajuda a l’hora d’orga-

nitzar-se en situacions com la
competència compartida al
Fòrum.
En activitats amb afluència
de públic, el Fòrum disposa
d’un vehicle de bombers, i
durant les 24 hores, compta
amb un cap d’intervenció propi
i quatre patrulles de control
permanent, en comunicació per
walkies o vies baixes. Paral·lelament, existeix un pla específic
d’emergències sanitàries que
contempla entre tres i cinc
punts d’assistència mèdica amb
ambulàncies medicalitzades.
El Fòrum disposa també d’una sala d’operacions –Centre
Principal d’Operacions (CPO)–
on es controlen els sistemes de
vigilància i seguretat al recinte
Fòrum i d’un Centre de Coordinació Operativa (CECOT), amb
presència permanent de membres dels cossos policials i comunicació directa amb els cossos de
prevenció i seguretat locals,
autonòmics i estatals. 
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 La icona de l’esquerra
identifica el nou programa
de gestió d’incidències en la xarxa
informàtica

La segona quinzena de
juny es va preveure
com a data d’inici del
període de proves del
nou programa

8

Nou programa de
gestió d’incidències
Per Josep Barjuan

L

’àrea de Sistemes (Serveis
Generals), en col·laboració
amb l’IMI, ha desenvolupat una aplicació informàtica suportada per l’actual
correu electrònic (Lotus-Notes)
a través de la qual es canalitzaran totes les incidències dels
parcs, divisions i departaments.
Fins ara els procediments per
fer arribar aquests comunicats
seguien circuits ben variats: partes escrits, verbalment, telefònicament, fax, e-mails, notes, etc.
La diversificació de canals minvava l’eficàcia de la resposta, en
retardar l’arribada del comunicat al destinatari i complicar la
circulació d’informació entre el

torn receptor i la resta de torns
i comandaments. Tampoc no
existia cap mecanisme de retorn
per comunicar al peticionari la
solució de la incidència detectada. En canvi, la nova eina, pensada en el seu inici per a
incidències de manteniment –i
les relacionades amb Serveis
Generals–, aporta tres grans
avantatges davant del sistema
actual de gestió d’incidències: la
immediatesa de la comunicació,
la possibilitat de seguiment de
cada incidència i la globalització
de la informació. A partir d’ara,
la incidència arribarà al gestor
de l’àrea que l’ha de solucionar
en el mateix moment que s’introdueix pel peticionari. A més,
totes les incidències, organitza-

La gestió d’incidències
als parcs de Bombers
de Barcelona s’agilita
a partir de la segona
quinzena de juny amb
el nou programa de
gestió, que permet
homogeneitzar els comunicats en un canal i
en format digital.
des en fitxes, podran ser consultades i seguides fins a la seva
solució i tancament. D’altra
banda, l’organització d’aquesta
informació permetrà comunicar-la a la resta de torns i
comandaments i generalitzar el
seu coneixement.
Al juny es va començar a
informar tots el comandaments
de cada parc i torn. La segona
quinzena del mateix mes es va
iniciar el període de proves. 
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 José Ramón Carme recull el
primer premi del 2004

 D’esquerra a dreta: Berta Thomas, de Sasatex; Antoni Pallarés, director
de l’SPEIS; Paco Griso, de Sasatex; Antoni Cabeza; David Zapater; el gerent
del Sector de Seguretat i Mobilitat, Joan Albert Dalmau; el regidor, Jordi
Hereu; José Ramón Carme; Manel García i Joan Andrés

Èxit del II Premi de Narració
Del total de 21 obres literàries presentades a concurs, “Un mundo sin sentidos”, “Carta a Sílvia” i “El dia en què els arbres van voler parlar” van ser
les guardonades amb el primer, segon i tercer premi, respectivament.

E

l II Premi de Narració Curta 2004 ha estat tot un
èxit de participació. La
xifra d’obres a concurs
(21) ha doblat enguany la de la
primera edició, en un signe inequívoc de consolidació de la
convocatòria de l’SPEIS.
La bona acollida de la primera edició ha encoratjat l’organització a ampliar el nombre de
categories premiades. Al primer
premi i els dos accèsits atorgats
el 2003, s’hi sumen enguany un
segon i tercer premis dotats
amb 500 i 250 euros.
José Ramón Carme ha estat
el guanyador de la segona edició del Premi de Narració Curta

de Bombers de Barcelona –i d’una dotació de 1.000 euros–, amb
el relat titulat “Un mundo sin
sentidos”, sobre les sensacions
d’un bomber el seu primer dia.
Joan Andrés, amb “Carta a Sílvia”, i David Zapater, amb “El
dia en què els arbres van voler
parlar”, van obtenir el segon i
tercer premis, mentre Manel
García Sánchez i Pedro San
Pedro rebien el primer i segon
accèssit per “Pastor de focs,
caçador de dracs” i “Pensamientos a la muerte del Parc de l’Eixample”.
Durant el lliurament de premis, el regidor de Seguretat i
Mobilitat, Jordi Hereu, va desta-

car el “valor d’uns relats narrats
pels seus protagonistes” i va lloar la valentia dels professionals de l’SPEIS, tot al·ludint la
seva recent experiència personal a les instal·lacions del Túnel
del Foc.
Com a jurat del premi, a més
del director de l’SPEIS, Antoni
Pallarés, i dos membres de Formació i Serveis Generals, hi han
participat els escriptors Joan
Margarit i Carles Torres; el regidor de Seguretat i Mobilitat,
Jordi Hereu; el gerent del Sector, Joan Albert Dalmau; la cap
de Comunicació i Qualitat, Eva
Llorach i la gerent de Sasatex,
Berta Thomas. 
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Neix
l’APRAT

 Els membres de l’APRAT, l’equip
d’excarceració i el regidor de
Seguretat i Mobilitat, Jordi Hereu,
posen per la primera foto oficial

Primers passos

L

’Associació Professional de
Rescat en Accidents de
Trànsit (APRAT) ha estat
creada per Bombers de
Barcelona per tal d’aglutinar les
experiències i iniciatives al voltant de les tècniques d’excarceració per a l’alliberament de les
víctimes en accidents de trànsit.
L’associació neix com a resposta
a les inquietuds de millora i perfeccionament d’aquestes tècniques, estimulades per l’excellent actuació dels bombers barcelonins en els campionats mundials organitzats per la World
Rescue Organization (WRO).
Un dels objectius principals
de l’APRAT és la creació d’una
plataforma nacional de formació i discussió sobre tècniques

 Logotip de l’Associació
Professional de Rescat en Accidents
de Trànsit (APRAT)

de rescat en accidents de trànsit. De la mateixa manera, pretén esdevenir un ens nacional
de referència en l’homogeneització d’accions d’institucions,
col·lectius i persones relacionades amb aquest aspecte de la
seguretat viària, així com promoure projectes de millora en
tècniques d’excarceració en els
diferents serveis de bombers. 

En el marc del Saló de
l’Automòbil de Madrid,
l’APRAT va participar en la 1ª
Convenció Nacional de Serveis
de Salvament, organitzada per
Volvo Car Espanya on, per
primera vegada en el nostre
país un fabricant d’automòbils
comparteix informació amb el
bombers amb la finalitat
d’assolir major eficiència i
seguretat en les actuacions de
rescat. En un altre escenari, al
mes de juny, l’APRAT va
participar en el XI Fòrum
Barcelona de Seguretat Viària
amb una demostració
d’excarceració. L’acte de
presentació oficial de
l’associació es realitzarà durant
el mes de juliol.

P. 08-09-10-11 OK OK SU

15/7/04

11:15

Página 5

Escalfant motors en l’excarceració

L

’equip d’excarceració de
Bombers de Barcelona –Jordi Abellán, Rafael Márquez,
Jordi Asín, Juan M. Pinilla,
Ramon Valdés i Juan A. Pérez
Jareño– va participar el passat
14 de maig a la Competició
Regional d’Excarceració de Don

Valley, una ciutat pròxima a
Sheffield (propera seu dels Jocs
Mundials de Bombers 2004), en
resposta a la invitació realitzada
pels bombers locals durant el
darrer Campionat del Món, a
Ottawa. Junt amb Bombers de
Barcelona, cinc equips van parti-

cipar a les dues proves de la
competició regional, una de 20
minuts de duració sense límit
d’eines i una ràpida de 10
minuts –on l’SPEIS va obtenir el
primer lloc–. Al dia següent a les
proves, l’equip barceloní va realitzar una jornada d’entrenament molt profitosa amb els
Bombers de South Yorkshire. La
participació serveix als companys d’aprenentatge per organitzar un campionat d’excarceració d’aquest nivell a la vegada
que d’entrenament de cara al
pròxim campionat de Plymouth,
Anglaterra. 
 L’equip d’excarceració

Presentació oficial de la
nova carpeta de prevenció

E

l passat 19 de maig, el
regidor de Seguretat i
Mobilitat, Jordi Hereu, va
presentar oficialment “La
carpeta de la prevenció” de
Bombers de Barcelona. Aquest
material didàctic es reparteix ja
als grups d’escolars que visiten
les instal·lacions de Bombers i
reben una sessió de consells per
prevenir els incendis i actuar correctament en cas d’emergència.
Davant d’un grup d’escolars
que realitzaven la visita a Bombers i van assistir a l’acte de presentació de la carpeta celebrat
al parc de l’Eixample, el regidor
es va declarar partidari de
 El regidor, Jordi Hereu, durant
la presentació de la carpeta

reforçar la cultura de la prevenció als centres educatius i va
remarcar la importància de la

formació en prevenció als escolars de Barcelona “com a ciutadans del futur”. 
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 Un camió va col·lisionar amb la
bastida col·locada a un edifici del
carrer Turó de la Trinitat

 La proximitat d’un calefactor a la
roba de llit va ser la causa de
l’incendi a un pis de la Gran Via

Una primavera de rescats
Les actuacions de l’SPEIS en els últims mesos han anat des de l’ensorrament de la cúpula del Pavelló d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital de
Sant Pau fins al rescat d’una parella d’acròbates al Fòrum de les Cultures.

U

n dels primers rescats
on va ser necessària
l’actuació dels bombers
va ser el de dues persones, de 15 i 31 anys, de dins
d’un camió de deixalles al carrer
Doctor Trueta, el 23 de març.
Una d’elles va quedar atrapada
per les cames en la tolva de
premsar. Els dos joves s’havien
amagat en un contenidor de
deixalles després d’haver comès
presumptament un furt, sense
pensar que serien recollits pel
camió. Ambdós van haver de ser
traslladats a l’hospital amb politraumatismes. Al mes següent,
els bombers van haver d’ajudar
en un altre rescat. Aquest cop,

el 092 va sol·licitar el servei
per l’enfonsament de la cúpula del pavelló d’Obstetrícia i
Ginecologia de l’Hospital de
Sant Pau.
L’excés de pes de la cúpula
sobre l’entramat del
pis de
planta baixa va propiciar-ne
l’ensorrament a sobre de la
planta del soterrani on es troba
la sala de metges, en aquells
moments afortunadament buida. L’actuació dels bombers va
consistir en trobar entre els enderrocs possibles persones atrapades amb un resultat negatiu.
Però tot i així, l’incident va provocar setze ferits, deu dels quals
van ser atesos, amb caràcter

lleu, en el mateix centre hospitalari. Durant el mes de maig, al
Fòrum de les Cultures s’hi va
viure un altre rescat, de dos
acròbates francesos, de 32 i 35
anys, que van topar a l’aire
quan realitza- ven els entrenaments. Tot i que ambdós van
caure a la xarxa de protecció,
van ser traslladats pel 061.
A finals del mateix mes, els
bombers van haver de desmuntar una bastida col·locada a la
façana d’un edifici al número 35
del Turó de la Trinitat. Una línia
elèctrica aêria es va despenjar a
causa de la col·lisió d’un camión
amb la bastida.
Al mes de març, els bombers
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Els bombers van acudir
al Fòrum perquè dos
acròbates van topar a
l’aire quan realitzaven
els entrenaments

 Els bombers van col·laborar en
l’anellament dels falcons nascuts a
la Torre de les Aigües

 A l’incendi de Mercabarna no es
van produir danys personals però
sí materials per a les
tres empreses afectades

van acudir a l’extinció d’un foc
a un pis de la Gran Via, produït
a conseqüència de la proximitat
d’un calefactor a la roba de llit.
L’incendi es va extingir per complert però l’habitatge va quedar
molt afectat per la mateixa
aigua utilitzada. Encara que no
es van patir danys personals, el
Servei d’Emergències Municipals va atendre els ocupants.
D’altra banda, la primera
extinció important d’abril va ser
per l’incendi de la nau de l’empresa SEMON a Mercarbarna,
originat pels treballs d’impermeabilització a la coberta on es
va produir la combustió dels
materials. Les flames es van propagar a la resta de naus per la
manca de tallafocs. Els treballs
d’extinció van durar sis hores
i es van finalitzar amb un retén de prevenció. En aquest foc
no es van lamentar danys personals però sí de materials,
greus per a les quatre empreses afectades. 

Bombers col·labora en la
reintroducció dels falcons

E

l 27 de maig, els Bombers
de Barcelona van ser requerits per a un servei especial
de col·laboració amb els ornitòlegs. Es tractava d’anellar els
pollets de falcons ubicats al cim
de la Torre de les Aigües de la
plaça Ramón Calsina.
Exterminada de la ciutat
l’any 1973, l’espècie del falcó
pelegrí es troba actualment
protegida per un programa de
reintroducció al seu medi natural, ideat per l’Ajuntament i
la societat Thalassia Estudis
Ambientals. Des del maig de
1999, s’han alliberat a Barcelona 15 falcons nascuts en captivitat per tal d’estimular la seva
readaptació i la cria natural en
llibertat. L’any 2003 va criar una
parella mixta –de mascle allibe-

rat i femella salvatge– a una de
les xemeneies de la central tèrmica de Sant Adrià del Besòs,
però ha estat al 2004 quan
l’espècie ha tornat a criar a Barcelona, després de 31 anys, i
per partida doble: al penya segat de Montjuïc i a Diagonal
Mar. Els bombers van col·laborar en l’anellament dels falcons
nou vinguts.
Per la seguretat dels biòlegs,
van ser els mateixos bombers els
que van haver d’anellar els falcons. L’estructura de la torre
presentava patologies constructives a la coberta per manca de
manteniment que augmentaven el perill d’enfonsament. El
servei va finalitzar amb la
col·locació de tanques protectores al voltant de la torre. 
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 Els electroimans fan que les
portes es tanquin quan la detecció
d’incendis envia un senyal
 Imatge d’un vestibul sense
protecció

Foc en aparcaments públics
De tots és conegut el problema que representa un incendi a un aparcament
perquè, entre d’altres motius, no hi ha dissipació tèrmica ni visibilitat i el
fum puja pel mateix lloc per on evacuarà la gent i entraran els bombers.
Per Jordi Asin i Antoni Cabeza

P

resentem el cas de l’incendi del 25 de juliol de 2003
a l’aparcament SABA –un
garatge gran amb quatre
plantes soterrani d’uns 300 x 20
m.– situat sota el Passeig de Gràcia, entre Aragó i Gran Via.
En arribar, un dels empleats
de l’aparcament va guiar-nos per
la rampa ubicada a l’altura de
Consell de Cent, cap al lloc on
cremava el cotxe, a la planta S-4.
A la S-3, ja no era possible baixar
sense equip respiratori, per la
gran quantitat de fum sortint.
De tornada al carrer, vam comprovar com encara hi havia gent

intentant sortir amb el cotxe i
públic que baixava a recollir el
seu vehicle. Immediatament, es
va ordenar al personal de l’aparcament que controlessin els
accessos per impedir l’entrada
de més persones al recinte. Un
cop a l’exterior, vam replantejar
la feina: ens era molt difícil accedir-hi per l’escala més pròxima al
cotxe incendiat. Per això es van
crear dos sector d’intervenció: un
que seguiria treballant a la zona
més propera a l’incendi i un altre
pel següent accés, més llunyà. En
ambdós casos es tractava d’escales obertes.
Finalment, es va poder arribar a la zona de l’incendi per a-

quest últim accés i extingir-ho.
En la intervenció vam topar amb
molts problemes afegits: en arribar el tren d’auxili encara hi havia molta activitat d’entrada i
sortida de vehicles i persones, i
vam haver de considerar la possibilitat de trobar persones en dificultats.
La informació rebuda per
part del personal, tot i la seva
bona voluntat, no ens va permetre calcular la geometria de l’establiment i de la situació exacta
de l’origen de l’incendi, escales,
rampes, etc. A més, la manca
d’instal·lació d’extinció automàtica va propiciar la ràpida propagació del foc. Per últim, el fum
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 En cas d’incendi, l’existència
d’avisos com aquest serien una
bona mesura de seguretat
 El sistema de ruixadors no
extingeix el foc però serveix per
controlar-ho fins a l’arribada dels
serveis d’emergència

sortia per les escales obertes, que
actuaven com a xemeneies.
El 13 de novembre de 2003,
en una intervenció a un altre
aparcament públic a priori amb
les mateixes característiques, es
va poder comprovar com la problemàtica es redueix considerablement en trobar les escales
sectoritzades. Això ens va permetre baixar fins a la planta S-3,
on cremava el vehicle, sense
complicacions i, comprovar, en
accedir a la planta, com els ruixadors acomplien la seva feina de
control de l’incendi i evitaven la
seva propagació al vehicles aparcats als costats.

Controls de prevenció
Una de les tasques de l’SPEIS
més facilitadores de les intervencions són els controls sobre projectes i inspeccions realitzats des
de la Divisió de Prevenció. Aquesta feina no està regulada

com a tal a les normatives de
protecció contra incendis però
s’intenta realitzar quan s’avalua
la seguretat dels ocupants dels
edificis.
Les dos intervencions comentades van implicar nivells de dificultat diferents, a partir del
comportament de les persones i
les mesures de protecció contra
incendis pròpies de l’edifici, segons la normativa vigent en el
moment de l’apertura.El fet d’utilitzar escales especialment protegides o amb vestíbul previ facilita l’acostament còmode i segur
a la planta de l’origen de l’incendi. Una via dissenyada per a una
evacuació segura es converteix
en un bon camí d’entrada. La
diferència es va poder constatar
entre els dos casos: un d’ells
tenia una única porta de fusta i
vidre; l’altra tenia portes RF i vestíbul previ. També, es va demostrar l’efectivitat del sistema de
ruixadors obligatori a Barcelona
a partir de la segona planta sota

rasant en aparcaments. La instal·lació no extingeix un foc (l’aigua no arriba arreu), però sí serveix per mantenir-ho controlat
fins que arribem i l’extingim.
Un dels problemes més greus
detectat en el primer cas és la
manca d’un pla d’emergència
implantat. En un aparcament
públic, el personal hauria de rebre al tren d’auxili amb un joc de
plànols útils per plantejar la intervenció. Caldria contemplar
també mesures dissuassòries de
l’entrada de clients a l’aparcament, com cartells lluminosos als
accessos.
Existeixen molts aparcaments
–sobretot els construïts tenint en
compte les últimes normatives–
que disposen d’un sistema d’extracció de fums, natural o forçada (que extrau prop de sis vegades/hora el volum de l’aparcament i funciona durant 90 minuts amb fum a 400ºC). El sistema s’acciona automàticament,
amb la detecció, o manual. 
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Bombers tria els
nous vehicles en funció
de la qualitat de les
bombes i motors i la
tecnologia puntera

16

La renovació de la flota de
vehicles i material a l’SPEIS
Des del 1993 s’ha realitzat un esforç constant per a la renovació de la flota de vehicles d’emergència i el material d’intervenció, que ha suposat una
gran millora tant en la seguretat com en la comoditat del bomber.
Per M.A. Fuente

A

vui disposem d’una
flota moderna, adaptada al territori urbà i
referent per a molts
serveis, que han adquirit unitats
similars a les nostres. Així,
podem veure el nostre model
de tanc lleuger circulant per
moltes ciutats, amb la referència de ser el “model Barcelona”.
Des d’un altre punt de vista,
els nostres vehicles, sense ser els
més vistosos per la sobrietat
dels seus dissenys, estan dotats

de motors i bombes de qualitat
contrastada i tecnologies punteres, comparables a la de qualsevol país del nostre voltant.
Amb el material dels vehicles
també hem donat un gran salt
endavant, especialment manifest després de la incorporació
de les ampolles de fibra. Sense
oblidar altres temes menys visibles, derivats de la incorporació
de procediments, com els mateirals de rescat, de control d’EPR,
de l’Equip de Protecció Personal
(EPI), etc. Avui podem obrir amb
orgull els nostres camions als

bombers europeus i observem
la seva reacció molt favorable a
la tecnologia que contemplen.
Igual que nosaltres, també ells
recullen les nostres aportacions
sobre els vehicles i materials.
El conveni de col·laboració
amb el Port de Barcelona ens ha
permés accedir a noves línies de
treball i tecnologies, entre les
quals s’hauria de destacar una
línia de contenidors especials,
per a aquells vehicles de la
segona intervenció amb un
nombre d’intervencions molt
reduït, equipats amb les eines
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necessàries per afrontar una
intervenció extraordinària i
donar vida al vehicle en utilitzar-se com a transport de càrregues mitjançant caixes intercambiables i ploma telescòpica.
A més de les caixes de càrrega
K-2 i K-4 disposem dels contenidors K-1, per a Intervencions
amb Matèries Perilloses NBQ;
K-3 per a intervencions en Grans
Accidents amb vehicles o
maquinaries pesades implicats;
K-5, Lloc de Comandament
Avançat per a grans serveis. Ens
hem dotat també d’una bomba
amb tecnologia CAF, amb la
qual poder comprovar si aquest
nou sistema suposa millores a
les nostres tècniques de treball,
i sí és així, incorporar-lo a futures adquisicions.
La renovació constant de
vehicles i materials exigeix
diverses línies de treball convergents: la financiació econòmica,
el desenvolupament tècnic i la
millora dels procediments.

Respecte al primer punt, treballarem els següents objectius:
establir uns paràmetres d’estimació de vida útil per a cada
tipus de vehicle; establir un
calendari continuat de renovacions en funció dels paràmetres
anteriors; fixar les inversions
previstes a l’inici de Legislatura;
rescatar les inversions especials
que requereixen la substitució
de qualsevol vehicle accidentat
o material malmès; incrementar
el nombre d’unitats i equipament per respondre a les necessitats de Formació i substitució
d’unitats avariades; afrontar la
renovació dels vehicles auxiliars
(els que no responen a les
emergències) amb un pla similar
a l’establert per als d’emergència; i per últim, incloure el quadre de propostes d’adquisició
de la pròxima legislatura.
Com a directrius tècniques,
ens hem fixat les següents:
adaptar les noves condicions
tècniques de les autobombes a

la norma Europea sobre vehicles
de bombers UNE-EN 1846;
millorar les condicions de seguretat per als bombers dels vehicles; fixar les condicions de manteniments preventius de tots els
elements del vehicles, fixes i
mòbils; millorar les condicions
de caràcter urbà dels nostres
vehicles, com les dimensions i
vlum d’aigua molt reduïts i gran
mobilitat; també aprofundir en
la línia de contenidors iniciada.
Quant a la millora de procediments, resulta bàsic continuar
la línea de treball col·lectiu que
impliqui tots els membres de
l’organizació. Hem de mantenir
vius els nostres sistemes de treball permanentment. D’aquest
treball i d’una unitat de criteris
emana la font de personalitat
d’aquest servei. Només des d’aquesta perspectiva, els nostres
vehicles i el nostre material
estaran realment adaptats a les
nostres necessitats, i aniran canviant amb elles. 
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Les eines hidràuliques
usades a Bombers de
Barcelona poden actuar
a 720 bars de pressió i
efecte doble o simple

 El gat i el gat d’ungla lateral
permeten als bombers treballar a
forces d’elevació de
52, 12 i 10 tones

 L’estampidor completa la gamma
d’eines hidràuliques a l’SPEIS

Eines hidràuliques per
aixecar grans càrregues
El gat, la falca, el separador i l’estampidor són eines hidràuliques indicades per a l’assistència en desplaçaments de grans càrregues, intervencions
en accidents de grans vehicles i maquinària pesada.

L

es
eines
hidràuliques
emprades per Bombers de
Barcelona són de la marca
Holmatro, capaces de treballar a 720 bars de pressió i a
efecte simple –gats– i doble
–separador, estampidor i falca–.
El gat hidràulic de 52 tones és
un model HLJ 50 A6. Amb un pes
de set quilos, permet treballar
amb una força d’elevació de 52
tones, una altura mínima de 150
mm i màxima de 211. Per a casos
on es requereixi un gat hidràulic
d’ungla lateral, l’SPEIS s’ha equipat amb el model TJ 3610 d’un-

gla lateral 12-10 T. Les xifres de
la seva nomenclatura corresponen a les forces d’elevació a
l’èmbol central (12 tones) i a
l’ungla (10 tones). L’eina, capaç
de treballar a 698 mm i a una
altura d’inserció de l’ungla de 56
mm, pesa 20,5 Kg i s’eleva en
posició tancada de prop de mig
metre (448 mm).
Amb un pes d’onze quilos, la
falca hidràulica de 24 tones
model PW 3624 permet treballar
amb una força de separació de
fins a 24 tones, en altures entre
6 i 50 mm.

La gamma d’eines hidràuliques es completa amb el separador i l’estampidor RAM. El separador SP 3260 possibilita actuacions amb una força màxima de
separació de 17,8 tones. Pesa
25,3 kg i permet treballar amb
833 mm de separació.
L’estampidor RAM model RA
3340, de 12,5 kg habilita Bombers per a una intervenció amb
una força màxima del primer
pistó de 22,1 tones i una altura
màxima de 585 mm i mínima, de
303. Aquestes eines es troben al
K-3 del Parc de l’Eixample. 
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 L’E-19 és especialment adequat
per a incendis amb gran aportació
d’aigua per a l’extinció

El braç telescòpic E-19 per
a focs i salvaments en altura
L’E-19 està especialment indicat per a incendis on es requereix una gran
aportació d’aigua per a l’extinció. Aquest braç telescòpic arriba als 37
metres d’altura i facilita els salvaments en localitzacions elevades.

E

l braç telescòpic i articulat
amb escala incorporada
E-19 és un nou vehicle
d’altura.
Les seves característiques li
confereixen una especial capacitat per oferir suport als bombers en incendis on és necessari
una gran aportació d’aigua per
a l’extinció.
Ubicat actualment al Parc del
Port–Zona Franca, aquest braç
telescòpic model Bronto Skylift
F 37 RL, és capaç de treballar a
una altura màxima de 37
metres. Les seves prestacions el

fan molt útil també en casos de
salvaments en localitzacions
elevades.
L’altura màxima del seu pis
cistella és de 35 metres i té un
abast màxim horitzontal de
18,40 metres amb una persona.
Altres elements destacats d’aquest equipament són la columna seca, el monitor i les sortides de mànigues en cistella
i en la instal·lació d’aigua; la
presa d’aire respirable en cistella, en la d’aire; o la il·luminació en cistella en la instal·lació
elèctrica.

El braç es troba sobre un
vehicle Mercedes Benz Atego
1833 F de tracció trasera.
Aquest vehicle té una potència de 326 CV. El seu pes màxim
és de 18.000 Kg i té unes dimensions de 8, 89 metres de llarg,
2,50 metres d’ample i 3,55
metres d’altura. La distància
entre els seus eixos és de 4,80
metres, circumstància que li permet una maniobra de gir del
vehicle i entre parets de 16,51
metres.
L’E-19 es troba actualment
en ús al Port–Zona Franca. 
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Quinze nous
aspirants

F

inalitzat el concurs oposició
per a proveir quinze places
de bomber a l’SPEIS, els 15
aspirants de millor puntuació
declarats aptes van iniciar al
maig un curs selectiu de formació a l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Al juliol, han iniciat el curs d’adaptació als parcs de Bombers, que finalitzarà a l’agost. Els futurs
bombers s’incorporaran llavors,
per torns, al curs de pràctiques i,
superat aquest període, seran
proposats per al nomenament
com a funcionaris de carrera. 

Promoció Interna a Bombers
Durant els darrers mesos s’han continuat diversos processos de promoció
interna al sí de Bombers de Barcelona, com la provisió de divuit noves places de caporal, setze places de sergent i dos places d’oficial.

E

l Tribunal designat per al
concurs-oposició restringit per a la provisió de 18
places de caporal va publicar el passat 28 de maig el resultat del curs selectiu, apartat
3 de la convocatòria.
Aquest curs el van realitzar
els 18 candidats a caporal a les
instal·lacions del Fire Service
College Moreton in Marsh, al
Regne Unit, amb la finalitat de
completar la formació en la línia de comandaments, endegada al 2002 en el Servei i que ja
havien seguit anteriorment els
dos oficials.
El Tribunal ja ha realitzat el
següent pas del procediment de

la promoció interna de caporals
i ha enviat la relació dels membres de l’SPEIS seleccionats en
pràctiques pel seu nomenament.
Del 24 de maig al 4 de juny,
els 14 sergents de la convocatòria del concurs oposició restringit –decret Alcaldia 24 de juliol
de 2004– van realitzar el curs selectiu –apartat 3 de la convo-

Amb l’estada dels 18
caporals i 16 sergents al
FSC Moreton es
completa la formació
de comandaments

catòria– al Fire Service College
Moreton in Marsh. De la mateixa manera, i per tal de donar
acompliment a la sentència del
Tribunal Constitucional dictada
en data 6 de juny 2003, els dos
sergents de la convocatòria del
concurs oposició restringit –decret Alcaldia 16 d’octubre de
2003– van seguir la mateixa formació a les mateixes dates que
el grup de 14 sergents.
La realització d’aquesta estada formativa, completa la formació dels sergents en “Direcció
i control a les emergències”,
prevista per a tots els comandaments en aquest nou pla de formació. 
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 Imatge del tríptic de
presentació de l’ONG ASL

 Cartell de la Caravana d’ajut als
orfenats de Bielorrússia

Acció Solidària i Logística
www.ong-asl.org
correu electrònic a:
ong-asl@wanadoo.es

COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT
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Walden-7 4ª, 67
08960 Sant Just Desvern
93473 78 97
Dr Ferran 5
43860 L’Atmella de Mar
977 456 252

Caravana d’ajut
als orfes de Bielorrússia
L’ONG Acció Solidaria i Logística, que des de l’any 1999 treballa en la cooperació internacional amb tasques de desenvolupament a Hondures, inicia
una nova línia d’ajut a la República de Bielorrúsia.

L

es seqüeles de la catàstrofe nuclear a Txernòbil són
terribles i segueixen encara presents en la població,
amb especial incidència entre
els nens. Aquest és el motiu
principal pel qual ASL pretén organitzar una caravana amb aliments i estris de primera necessitat, per tal de contribuir a la
supervivència dels infants orfes
de Bielorrússia.
Els orfenats que rebran l’ajut
són institucions on conviuen

nens de totes les edats, amb
moltes dificultats per poder dur
a terme les activitats quotidianes, per manca de recursos i ajudes exteriors.
La caravana proposada per
ASL pretén enviar el proper mes
de setembre aliments com
arròs, oli, pasta, sucre, conserves, llegums, cacau, roba i sabates per a infants, joguines, material escolar i productes d’higiene personal. Per aconseguirfer arribar aquest ajut, ens adre-

cem a tots vosaltres i us demanem la vostra col·laboració. Si hi
esteu interessats en ajudar, podeu fer efectiva una aportació
econòmica o bé alguna donació
en materials dels anteriorment
descrits.
Podeu preguntar com als
companys Joan Marimon o José
Luis Lucas, del Torn D de l’Eixample, també a Josep Lluís Alcaraz, del torn D de Zona Franca, o a Joan Carles Mompel, del
torn A de la Vall d’Hebron. 
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L’evolució de la professió: del
bomber d’ofici al tecnològic
En els últims processos de selecció a l’SPEIS, els candidats realitzen una
prova d’ofici de caràcter voluntari, que puntua en el procés d’oposició per
formar part de Bombers de Barcelona.

R

eflexionar sobre aquesta
evolució en el perfil
requerit a les oposicions
a bomber de Barcelona,
d’un candidat amb una experiència eminentment pràctica
cap a un altre més format en
aspectes teòrics i amb habilitat
amb les eines i sistemes electrònics, va ser l’objectiu de la setena taula rodona de Bombers de
Barcelona, convocada per la
revista Fahrenheit 451. En
aquesta edició, Josep Munt, llicenciat en Dret, especialista en
funció pública i assessor de la

Direcció,
va repetir com a
moderador dels participants
Josep Martí i Bòria, bomber
jubilat; Rafael Álvarez Ochoa,
cap del CECOB; José Madrid,
bomber veterà; Joan Pagès,
bomber de la lleva del 2003 i
Enric Abad, bomber de l’última
promoció (gener).
Tots els assistents a la taula
rodona van coincidir en l’encert
d’adaptar les convocatòries de
nous bombers a l’actual oferta i
demanda formativa i professional. Va ser el bomber jubilat,
Josep Martí, qui va obrir el torn

d’opinions rememorant la seva
època de bomber en actiu “fa
45 anys”, quan els parcs de
bombers s’organitzaven en
tallers i el personal propi s’encarregava de totes les tasques en
el parc, “des de conduir el
camió a realitzar les obres dins
dels mateixos edificis”. La distribució de tasques ha evolucionat
cap a l’especialització del personal en intervenció i la progressiva externalització d’altres feines
de serveis i manteniment.
A la promoció de José
Madrid, no s’hi va marcar un
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 Els participants a la setena taula
rodona van debatre sobre
l’evolució del perfil requerit en les
oposicions a Bombers de Barcelona

Les claus del proper debat
Serveis sanitaris i cossos de bombers. Aquest serà el tema
proposat com a punt de partida a la propera taula rodona de la
revista Fahrenheit 451.
Podeu adreçar les vostres opinions, suggerències, comentaris i/o
propostes de participació a l’adreça de correu electrònic
mradresa@mail.bcn.es o bé al nucli de formació del parc de
l’Eixample.
Algunes de les qüestions a debatre seran:
- Els serveis sanitaris, a dins de Bombers?
- Els serveis sanitaris, fora de Bombers?
- Els serveis sanitaris a disposició de qualsevol col·lectiu.

Josep Martí va recordar
l’època en la qual “no
hi havia eines i tots a
Bombers havíem
de fer de tot”
nombre determinat de personal
de cada ofici, i “només es van
limitar les places per als conductors”, va explicar el veterà.
Aquesta especialització professional configurava una realitat
en el servei de Bombers molt
marcada per grups naturals
segons l’ofici. “A les sortides
–va comentar Madrid– qui primer es posava en marxa era el
conductor; després l’electricista,
que decidia si es podia llençar
aigua o no; per entrar a algun
lloc calia l’experiència dels
‘ranes’; el paleta era qui decidia
si es tirava una paret o una porta a terra; mentre els mecànics
o serrallers ens deien com i per
on havíem d’obrir cotxes o por-

tes”. El treball en equip requeria un especialista en cada
matèria. Madrid va recordar les
reaccions negatives que va provocar el primer ingrés d’una lleva de bombers sense coneixements d’ofici, “la gent gran es
preguntava per a què serviria
aquesta gent sense ofici”. El
mateix Madrid va reconèixer
com sovint les noves eines han
permès compensar en els serveis
la destresa dels professionals en
les seves especialitats.
El bomber d’última promoció, Abad, va reflexionar en
aquest punt sobre l’evolució
dels serveis de l’SPEIS, “que han
canviat molt en el tipus de
material i de sortides”. L’equipament dels professionals de
l’SPEIS ha millorat en protecció i
usabilitat, “i amb una formació i
pràctica mínima ara s’assimilen
i es poden dur a terme les
mateixes tasques”, va assegurar
Abad. Pagès, bomber des de
gener del 2003, va recolzar el

seu company en considerar
“innecessari comptar amb anys
d’experiència d’un ofici per
solucionar les situacions que
pots trobar en un servei”. Pagès
va realitzar la prova d’ofici de la
construcció en les oposicions
per ingressar a l’SPEIS del 2002.
No obstant això, el bomber
assegura no haver utilitzat els
seus coneixements en un any i
mig de servei “més que per realitzar algun apuntalament”, tasca que, d’altra banda s’aprén en
un curs de formació. Per a Pagès
la prova d’ofici “no té gaire sentit” en la fase d’oposició a Bombers de Barcelona atès que “la
majoria d’aspirants la preparen
un mes abans”. De la mateixa

José Madrid: “No es pot
demanar a nois de 25
anys ser professionals,
‘superatletes’ i titulats
universitaris”
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opinió és Enric Abad, que va
proposar una revisió del plantejament de la prova professional,
per equilibrar el nombre d’especialistes i conformar-ne una
plantilla proporcionada a Bombers.
José Madrid va considerar
poc realista “demanar a nois de
25 anys ser conductors o electricistes professionals, ‘superatletes’ i titulats universitaris”. “És
impossible avui dia estudiar
una carrera i aprendre un ofici
simultàniament”, va afegir
Pagès. “Entre els recent incorporats existeixen bombers amb
carreres d’enginyeria que assimilarien més ràpid els coneixements”, va opinar Abad. Per a
José Madrid, “avui dia és més
positiu tenir gent formada a
nivell universitari per adaptarse als temps canviants”. Rafael
Álvarez, cap del CECOB, va copsar les opinions dels seus companys de la taula rodona: “es
pot suplir l’ofici a canvi d’una

capacitat d’aprenentatge molt
alta”. Per al cap del Centre de
Comunicacions, “la clau és la
formació específica”, que serveix per mantenir el personal
format amb els coneixements
útils per a la seva feina.
Tots els assistents a la taula
rodona van coincidir amb Álvarez en la importància dels cursos
formatius. “Com més coneixements, més positiu”, va sentenciar Madrid, “la joventut està
millor preparada en aquest sentit, perquè nosaltres només
arribàvem amb una pràctica del
carrer molt vàlida”. El bomber
veterà va destacar la importància de treballar en equip, com-

Joan Pagès: “No és tan
necessària l’experiència
en un ofici per poder
solucionar les situacions
que trobem als serveis”

plementar-se els uns als altres i
reforçar la preparació de tots a
través de la formació.
En l’apartat de noves tecnologies, tots van coincidir en el
fet que les eines faciliten la tasca del bomber. Per a Abad,
obtenir el màxim rendiment de
les eines específiques alleuja la
feina del bomber i l’eximeix d’aportar una àmplia experiència
pràctica: “per tallar un cotxe
abans hi havia d’anar un mecànic, ara, en canvi, amb bones
eines, unes petites instruccions
i pràctica ho podem fer”. El
bomber jubilat Martí va recordar l’època en la qual “no hi
havia eines i tots havíem de fer
de tot”, els conductors desenvolupaven també tasques de bomber d’intervenció. Abad va
remarcar la diferència entre un
bomber conductor amb experiència de taxista o camioner i
els bombers de nou ingrés, sense el coneixement pràctic del
territori urbà d’aquest profes-
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 D’esquerra a dreta, Josep Martí
i Bòria, bomber jubilat; Joan
Pagès, bomber de la lleva del 2003;
José Madrid, bomber veterà;
Rafael Álvarez Ochoa, cap del
CECOB, i Enric Abad, bomber de
l’última promoció (gener 2004)

Enric Abad: “Amb una
formació i pràctica
mínima ara s’assimilen i
es poden dur a terme
les mateixes tasques”

sionals, i va llençar una reflexió
sobre si “val la pena arribar
abans i que el conductor no
intervingui o arribar trenta
segons més tard al sinistre i
comptar amb un efectiu més”.
Segons Álvarez, el problema va
ser convocar unes proves exclusives per a conductors en un
moment on eren escassos en el
servei ja què “això ha aportat a
la plantilla molts companys que
van entrar amb aquesta idea
d’exclusivitat”.

La tecnologia que ve
Els vehicles incorporen una
tecnologia sofisticada que sí
requereix un alt grau de coneixement de l’automòbil per usarlo en el seu màxim rendiment, i
“és ara quan realment tindria
sentit la figura del conductor
especialitzat”, va opinar Rafael
Álvarez. El cap del CECOB va
avançar la intenció del centre

d’automatitzar al màxim la
recepció de dades per tal que,
per exemple, es pugui rebre la
trucada directament amb el
Mycellium a la pantalla del Centre de Comunicacions. Amb
aquesta nova aplicació es
podria saber en el mateix
moment de la trucada d’emergència les coordenades
exactes del telèfon des del qual
s’avisa i, en una fase futura,
enviar les dades directament en
format digital als vehicles.
La voluntat del Servei és
millorar la gestió dels recursos,
però la implantació de nova tecnologia requereix formació per
al personal i un període d’adaptació en el qual puguin cohabitar els dos sistemes.
En aquest sentit, Álvarez va
alertar sobre “el risc d’oblidar el
procediment manual ”. L’important, segons el bomber, és
“comptar amb la possibilitat
d’un error global i preparar-se
per actuar i solucionar-ho el

Rafael Álvarez: “El
coneixement d’un ofici
es pot suplir a canvi
d’una capacitat alta
d’aprenentatge”
més ràpid possible”. En aquesta
línia, s’ha sol·licitat habilitar els
vehicles de muntanya amb el
sistema GPS, per facilitar la seva
localització, s’ha equipat amb
telèfon mòbil els comandaments per a la comunicació amb
el parc i es treballa en un sistema de comunicació integrat al
casc de l’EPI.
Com a conclusió, els assistents van apuntar que els coneixements d’ofici són bàsics per
als bombers però es relativitzen
a mesura que s’aporta formació
teòrica. La millor eina de preparació per a les futures novetats
tecnològiques que afectin la
tasca del bomber és la capacitat
d’aprenentatge i la formació. 
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 Juan Antonio i David Pérez són
un dels exemples de nissaga
 David ja tenia molt clar de petit
que volia ser bomber

26

Nissaga de bombers
Molts oficis es transmeten de pares a fills i el de
bomber n’és un exemple. Per conèixer els motius
d’aquesta estimació per la professió, hem parlat
amb membres de tres nissagues de bombers ben
particulars: els Gallemí, els Verdún i els Pérez.

N

’hi ha qui accedeix a
Bombers per vocació o
per necessitat. La tendència actual indica
que els fills de bombers que accedeixen ara al cos ho fan per
vocació tot i que a casa, el pare
hagi explicat els aspectes més
cruents de la feina. Aquest és el
cas de David Pérez, fill de l’oficial Juan Antonio Pérez Jareño.
Amb 24 anys, David és una de
les últimes incorporacions al cos
i es troba en la fase formativa

fins al mes d’agost, que s’incorporarà com a bomber en pràctiques. Però no tots els bombers
són vocacionals. “Així com hi ha
nens que volen ser policies o
bombers quan siguin grans, a
mi no m’agradava gens aquest
ofici. En aquella època jo només
volia menjar per poder-me casar”, aquestes paraules de Jaume Gallemí resumeixen clarament quins motius empenyien
abans els joves a ser bombers.
Quan la feina escassejava, in-

gressar al cos suposava un treball amb un sou fixe ”tot i que
no molt elevat”. Jaume Gallemí
ha sigut bomber durant prop de
39 anys. Ell mateix reconeix que
les se-ves proves d’accés van ser
“desastroses” i ni tan sols va
arribar a completar-les, però va
acon- seguir entrar gràcies al camí obert pel seu pare –malgrat
la relació familiar entre els dos
no fos bona–.
I és que tots els pares han
ajudat, d’una manera o una altra als seus fills a incorporar-se
a aquesta professió. Ja sigui obrint portes, com en el cas de
Gallemí, o bé facilitant la formació necessària, com va fer Juan
Antonio Pérez amb David.
Un cas apart és el de la família Verdún. El pare i l’avi d’Anto-
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 Antoni Verdún va optar per la
professió del seu pare a l’SPEIS

ni Verdún van ser bombers, i al
igual que ells, l’Antoni al·lega
haver-se decidit per aquest ofici
per guanyar-se millor la vida
que amb el seu ofici: la fusteria.
Un cop acabat el servei militar
va fer les proves i va entrar-hi.

Històries bones i dolentes
Ni els accidents ni les dificultats pròpies d’aquest ofici van
suposar una barrera per que
aquests fills de bombers accedissin també al cos.
Juan Antonio Pérez assegura
haver explicat al seu fill tant les
històries bones com les dolentes.
Amb tota la informació, el David va tenir molt clar des de ben
petit la professió que escolliria
quan fos gran.
La majoria de fills de membres de l’SPEIS han escoltat les
històries dels seus pares i avis sobre bombers, les quals han contribuït a formar una imatge de

 Jaume Gallemí va fer les proves
per entrar al cos fa més de 39 anys

la professió de bomber en la seva família.
“Quan era petit el meu pare i
el meu oncle m’explicaven només les coses bones de la feina,
no les dolentes”, comenta Antoni Verdún qui assegura haver
entés anys després la vocació
del seu pare en la professió de
bomber.
Els familiars de membres
del’SPEIS partien amb una base
de coneixements històrics sobre Bombers que, en la majoria
dels casos, servia per augmentar l’estimació envers aquesta
institució.
Juan Antonio Pérez recorda
el moment en que va portar
el nou uniforme d’intervenció a
casa i ”David se’l va voler provar de seguida”. L’uniforme i
l’equipament a Bombers han
anat canviant generació rere
generació.
“En la meva època a Bombers portàvem un vestit de cotó
i els cascos eren de cuiro i s’en-

A. Verdún: “Al meu
pare li va fer il·lusió que
jo entrés però ho va
passar molt malament
perquè patia per mi”
congien”, comenta Gallemí. Antonio Verdún recorda que en la
seva data d’ingrés “els oficials
entraven amb un mocador petit
als incendis”.
La família Verdún ha estat
una de les que ha viscut més de
prop el canvi en els equipaments
a Bombers de Barcelona. De les
centraletes per clavilles i els informes fets a mà, amb què va
treballar el pare de l’Antoni Verdún a la predecessora de l’actual
Central de Comunicacions es va
passar als moderns sistemes de
comunicació actuals, un exemple clar de l’evolució tecnològica
experimentada a l’SPEIS.
El fet de compartir ofici amb
el pare o l’avi no només com-
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 Per dalt, dos carnets de bomber
de la família Verdún –un d’ells es
va cremar en un incendi–. A baix, el
carnet del primer Gallemí a l’SPEIS
 Una imatge de Ramón Verdún,
al parc de l’Eixample

porta una experiència comuna
quant a anècdotes professionals. Implica també una preocupació major dels progenitors envers els fills, en conèixer molt
millor els riscos als quals el bomber ha de fer front dia a dia.
Molts bombers han compartit
servei amb el seu pare.
En el cas del Juan Antonio i el
David Pérez, el pare és un dels
instructors a la fase formativa.
Juan Antonio ho prefereix i confessa no voler compartir servei
amb el seu fill per evitar la pressió i el neguit. Antoni Verdún recorda haver notat “la il·lusió”
del seu pare quan va entrar però
assegura haver-lo vist també patir molt per ell durant els serveis.

La família
És lògic i natural que quan
avi, pare i fill comparteixen la
mateixa feina, no només ells pateixin. Els membres femenins de

Les diferents
generacions de
bombers han assistit a
molts canvis, des de
l’uniforme als horaris
la família –tradicionalment exclosos d’aquesta professió– viuen des de fora la preocupació
pels riscs de la professió. En el
cas dels Pérez, Juan Antonio explica divertit els comentaris de
la seva dona respecte a muntar
un parc de bombers a casa, en
assabentar-se de l’interés per la
professió també del fill petit.
En aquesta feina, on existeix
un risc més elevat que a d’altres
professions, el recolzament de la
parella i la família és bàsic per
trobar suport en el moment
d’explicar els problemes, els neguits o les satisfaccions. En
aquest aspecte, l’Antonio Verdún es considera “molt afortunat” atès que la seva dona –de

professió infermera– entén molt
bé les circumstàncies de ser
bomber, en trobar-se també de
vegades en situacions difícils i així pot “compartir la càrrega
d’aquesta feina”.
El fet de compartir professió
suposa també que pares i fills
comparteixen històries i poden
seguir un exemple molt proper a
l’hora d’afrontar la feina. A la
vegada, és una oportunitat per
conèixer més la personalitat del
pare o el fill. “Jo no vaig tenir
l’oportunitat que m’expliqués
res a casa perquè no viviem
junts però quan sortia amb ell
mirava com era la seva actitud i
aprenia de com ho feia”, comenta Gallemí. I és que l’estimació
pel Cos de Bombers s’ha transmès durant molts anys de pares
a fills com ho fa el color del cabell o dels ulls. Genètica a banda, sembla que la perpetuació
de la figura del bomber vocacional a Bombers de Barcelona no
està en perill. 
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 D’esquerra a dreta, Villi Salvador, Maica Albiach i Nuria González en el
seu lloc de treball, a la primera planta del Parc de l’Eixample

Administració:
l’operativitat en la gestió
Bombers de Barcelona és una institució formada
també per altres professionals. És el cas del Departament d’Administració, on es gestiona el
pressupost del Cos per tal que el servei pugui
dur-se a terme en les condicions òptimes.

M

aica Albiach, Núria
González, Villi Salvador i Carmen Villacorta formen el
Departament d’Administració,
Personal i Formació de Bombers
de Barcelona. Assumpta Urieta
és la secretaria personal del cap,
Carles Escarpante, tot i que alguna vegada col·labora també
en les tasques del departament.

La feina d’aquesta àrea de
l’SPEIS: gestionar el pressupost
de Bombers. Elles han d’intentar que tots els departaments
aconsegueixin el material necessari, aprofitant al màxim el
pressupost concedit.
L’època més important per a
aquest departament es localitza
en els mesos de setembre i octubre, quan s’han de realitzar les

previsions per a l’any següent.
El departament d’Administració, Personal i Formació coordina els tràmits necessaris per a
l’execució del pressupost destinat al Servei. Des d’aquesta àrea
es realitzen tasques relacionades amb la preparació dels expedients de despesa i la tramitació de comandes i de factures
per al Servei.
Per una altra banda, el departament també s’encarrega
de la tramitació dels ingressos
que ocasiona el Servei, com és
l’emissió de les factures pels cursos de formació a tercers o per
algunes intervencions d’assistència tècnica. 
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Més de 8.000 corredors a
la Cursa de Bombers 2004
La VI Cursa de Bombers de Barcelona va aplegar
el passat 18 d’abril un total de 8.230 corredors i
entre ells, 68 membres de l’SPEIS. La xifra representa un rècord absolut de participació en la
història d’aquesta prova esportiva.

D

os dies abans de la celebració de la prova, la
cursa comptava ja amb
prop de 8.000 inscrits,
xifra que superava amb escreix
els 7.200 participants del 2003 i
assolia l’objectiu de participació
marcat per l’organització.
Amb el lema “ Tu contra el tu
de l’any passat”, el 18 d’abril es
va disputar la VI Cursa de Bombers de Barcelona, en un circuit
urbà de 10 km a través del front
marítim, l’avinguda Paral·lel, les

Rambles i el parc de la Ciutadella. En la prova atlètica del 2004,
hi van participar 68 membres de
Bombers de Barcelona. El millor
classificat d’entre ells va ser
Lluis López Cuadradas, que va
realitzar el circuit en un temps
de 34’42”. López Cuadradas se
suma a la llista dels bombers
guanyadors de la cursa, juntament amb Xavier Torrent -vencedor de les edicions del 1999,
2000 i 2001- , Carmelo Antón
(2002) i Juan C. Aranda (2003).

 La sortida de la VI Cursa NikeBombers de Barcelona, al parc de
la Ciutadella

En l’edició actual, Víctor
Dobaño va repetir segona posició, amb una marca de 35’34”.
La tercera, quarta i cinquena
plaça, les van obtenir els companys Joaquim Galindo, Francesc Fernández i Sergi Fuertes
respectivament. Podeu consultar la classificació completa de
la VI Cursa de Bombers a
www.atletisme.com/classificacions/bombers2004.
En la classificació general, el
domini de la prova va tornar a
recaure en els atletes kenyans,
que han monopolitzat la primera posició en categoria masculina en la sis edicions de la cursa .
Edwin Soi, amb 28’32” es feia
amb la primera plaça de la taula masculina, mentre la seva
compatriota Irene Kwambai
(32’18”), assolia el primer lloc
en la femenina. 
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 Toni Núñez de Prado i Francesc
Ros van competir a la Copa
Catalana d’Esquí de Muntanya

A la Copa
Catalana
d’Esquí de
Muntanya

E

ls bombers i membres de
l’ACE Toni Núñez de Prado
i Francesc Ros van obtenir
el dotzè lloc en la seva participació a la Copa Catalana d’Esquí
de Muntanya 2004.
Aquesta competició constava
enguany de quatre curses per
equips: la Prova Alt Pallars –
Certascan, la Travessa U.E.C. al
Bassiero, la Poca Traça a Vallter i
el Ral·li del C.E.C. a la Vall de
Boí. Va ser precisament en
aquesta última prova, on Núñez
de Prado i Ros van aconseguir el
seu millor resultat: una novena
plaça a la classificació d’aquest
ral·li. 

 La secció ciclista de l’ACE va
participar a la Marxa Cicloturista

Un any més
a la Marxa
Cicloturista
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L

a Secció Ciclista de l’ACE
de Bombers de Barcelona
va participar al tradicional
Campionat d’Espanya de
Ciclisme per a bombers i la Marxa Cicloturista Internacional per
a bombers organitzada pels
companys d’Alacant. En total,
van participar-hi prop de 230
bombers de tot el país, amb un
nivell competitiu cada vegada
més exigent. Enguany, la cursa
de BTT es corria en set voltes a
un circuit molt tècnic de 4,3 km
de longitud. L’especialitat de
ruta discorria per un circuit dur
amb una distància de 110 km,
on els representants de l’ACE
competien a totes les categories
per les primeres places. Final-

ment, la millor classificació de
l’SPEIS, la va obtenir el company
Luis Andrés, amb una meritòria
cinquena posició en la general.
La pròxima cita per als bombers
afeccionats al ciclisme serà l’any
vinent a Aranda de Duero, Burgos, on se celebrarà la 19ª edició
de la Marxa Cicloturista Internacional de Bombers. 
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Premis de
la Cursa de
Bombers

L

a Direcció de l’SPEIS va
voler reconèixer l’èxit esportiu dels Bombers de
Barcelona millor classificats a

la VI Cursa de Bombers. Els
membres de l’SPEIS Joaquin Galindo (3r), Lluis López Cuadradas
(1r) i Victor Dobaño (2n) van
rebre de mans dels membres de
la Direcció els trofeus als tres
Bombers de Barcelona amb la
millor marca a la cursa, a més
d’un lot d’obsequis de material
esportiu aportat per la marca
Nike i una consola X-Box. 

A Santiago

J

aume Loscos ha tornat a
repetir la gesta de participar
en el tradicional “Camí de
Santiago”. Enguany, el bomber
Loscos va iniciar el seu recorregut des del parc de Bombers de
l’Eixample. A la imatge, el
moment de la sortida, el passat
mes de febrer. 
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Rècord al II Raid
Extrem de Triatló

E

ls bombers del parc de
Drassanes
Joaquim
Galindo i Víctor Dobaño van adjudicar-se
amb contundència el II Raid
Extrem Triatló, modalitat de
relleus, el passat 5 de juny.
Aquesta singular competició
va celebrar-se pels voltants
de Riba-Roja (Terra Alta) sota
unes condicions climàtiques
extremes d’insolació i temperatura. La prova consistia en
recórrer quatre quilòmetres
de natació pel pantà de
Riba-Roja, 180 km en BTT per
pistes forestals i 42 km trail
de cursa a través de la
muntanya. Al Raid Extrem
Triatló, una barreja entre el
popular triatló Ironman i un

raid, els participants havien de
disposar d’un vehicle d’assistència per subministrar els avituallaments i fer el seguiment del
circuit –tasca que en el cas de
Galindo i Dobaño, van realitzar
ells mateixos–. Ja des del primer
sector, l’equip de Bombers de
Barcelona va encapçalar la
prova juntament amb l’equip
de Vic ETB al principi, i el C.T.
Universitat de València, fins a
l’últim sector. La parella de
l’SPEIS va finalitzar amb uns
temps parcials de 49 minuts
nedant, 7 hores en BTT, i 2h39’ a
peu. Amb una marca total de
10h28’, l’equip de Bombers de
Barcelona establia un nou
rècord mundial de l’especialitat.
Gaztelumendi e Irigoyen, de la

 La parella de Bombers de
Barcelona Galindo-Dobaño va
establir un nou rècord

Universitat de València, van
arribar a quatre minuts dels
barcelonins, mentre els aragonesos Sariñena i Puértolas tancaven el podi, a 24 minuts. 

P. 32-33 OK Ok SU

15/7/04

11:50

Página 3

El treball dels Bombers de
Barcelona a “Sólo Camión”

A

mb el títol “Prevenir
mejor que curar”, la
revista “Sólo Camión”
del mes de maig va
publicar un article sobre el
treball diari dels Bombers de
Barcelona. En vuit pàgines,
aquesta publicació detalla un
dia de treball en els parcs de
Sant Andreu i l’Eixample: els
mètodes de treball, els riscos i
l’ambient humà de cada parc.
L’article conté una menció especial a la primera plaça assolida

per l’equip de Bombers de
Barcelona en els mundials d’excarceració del 2003 i ofereix
una anàlisi dels diferents vehicles de què disposa l’SPEIS
–gràcies a la informació facilitada per Miguel Ángel Fuente,
responsable tècnic d’adquisició
de vehicles–, completada amb
fotografies il·lustratives. 
 La revista Sólo Camión recull en
el seu número de maig un
reportatge sobre l’SPEIS

La PUB arriba al Parlament de Catalunya

L

es mobilitzacions reivindicatives per la jubilació als 55
anys i el reconeixement
d’un catàleg de malalties
professionals per als bombers
van arribar al Parlament de
Catalunya.
El passat 27 de maig, gairebé
un miler de bombers de tot l’Estat van concentrar-se davant
l’edifici del Govern de la Generalitat al Parc de la Ciutadella, a
l’espera de l’entrevista entre els
responsables de la Plataforma
Unitària de Bombers (PUB) i el
President del Parlament català,
Ernest Benach.
Durant l’audiència, la PUB va
traslladar a Benach les seves
peticions i va obtenir com a
resposta el compromís del president del Parlament de Catalunya de fer extensives les seves
peticions als grups parlamentaris. La delegació de la Platafor-

ma Unitària de Bombers va
estar encapçalada pel seu president, Joaquin Sáenz, els responsables sindicals del col·lectiu de
Bombers de la Generalitat,
Sergi Palacios; Leandre Gallardet i Albert Lloret, i el represen-

tant de Bombers de Barcelona,
Juan Diego Cabello. A l’audiència va assistir-hi també el diputat d’ERC, Oriol Amorós. 
 El president del Parlament català
va rebre la delegació de la PUB
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EL CAU DEL JUBILAT
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  Els bombers locals van acollir
els socis del Cau en la seva visita
cultural a Roses

Amb els Bombers de Roses
La sortida de 52 socis del Cau a Roses va comptar amb visita guiada al
monestir de Sant Pere de Rodes, dinar amb els companys bombers de la
ciutat i tarda turística pel Parc Natural del Cap de Creus.
Per Anselm Andrés

E

l 18 de maig, cinquantados socis del Cau del Jubilat i familiars vam sortir
en autocar cap a Figueres
i Vilajuïga fins al monestir de
Sant Pere de Rodes, situat
damunt del Port de la Selva. Primer vam realitzar una visita
guiada al monestir i després,
per lliure, vam poder admirar la
seva majestuositat i l’avançat
estat de restauració actual. A la
sortida, alguns vam visitar les
restes del poblat proper de Santa Creu de Rodes, amb ruïnes
d’algunes cases, de dues de les
portes d’accés al poble i de l’es-

glésia pre-romànica de Santa
Helena. Arribats a Roses, vam
aprofitar per passejar pel port
pescador fins a l’hora de dinar.
El nostre company Oriol Altisench, arrelat a la vila fa anys i
promotor d’aquesta sortida, ens
esperava amb els regidors de
Cultura i d’Urbanisme de Roses,
Francesc Sastre, i els tres homes
de servei al parc de bombers de
la Generalitat. Els companys
havien convertit el recinte en un
ampli menjador per a més de
seixanta persones, on la confraria de pescadors ja havia enllestit els entrants del dinar i preparava una paella marinera. Va
encisar-nos, tant l’ambient d’a-

collida com la qualitat del dinar,
que van completar-se amb unes
postres delicioses, vi ranci i cafè.
Acabat el dinar, el regidor va
pronunciar un discurs de benvinguda que va ser respost amb
agraïments per Oriol Altisench i
el president del Cau, Albert
Marcús. A la tarda, vam continuar la jornada turística amb
una visita comentada pel Parc
Natural del Cap de Creus, el castell visigòtic del Puig Rom, Punta Falconera, Cala Murtra i Cap
Blanc, davant l’impressionant
Cap Norfeu, fins a la badia de
Montjoi. Des d’allà i de tornada
a Roses vam veure el dolmen de
la Creu d’En Cobertella.
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