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P
rop de la meitat de

la plantilla de Bom-
bers de Barcelona
ha format part del
dispositiu de segu-
retat i emergències

habilitat al Carmel i integrat
per més de nou-centes perso-
nes. En aquest operatiu espe-
cial –el més gran d’aquestes
característiques que s’ha fet
mai a Catalunya– hi han par-
ticipat també la Guàrdia Ur-
bana, Mossos d’Esquadra, Cos
Nacional de Policia, 061 i Pro-
tecció Civil, Emergències So-
cials així com diversos tècnics
de manteniment, serveis per-
sonals i mobilitat. 

En aquest context, l’esforç
organitzatiu de l’Ajuntament
per pal·liar, en la mesura del
possible, els efectes de la
desgràcia –en només 10 hores
van ser allotjades més de
1.000 persones– ha estat im-
portantíssim i els veïns han

valorat positivament aques-
ta tasca. En el cas concret
de Bombers de Barcelona,
un  90 % dels ciutadans han
valorat positivament la nos-
tra tasca –segons les dades
del darrer baròmetre munici-
pal– la qual cosa ens pot fer
sentir molt satisfets de la fei-
na feta. 

Bombers ha participat jun-
tament amb la Guàrdia Urba-
na i Mossos d’Esquadra en els
desallotjaments preventius
així com en la revisió tècnica
de l’estat dels edificis afec-
tats, la col·locació de testi-
monis i la realització d’infor-
mes per a les instàncies mu-
nicipals.  

La nostra aportació també
ha inclòs tasques d’acompan-

yament als diferents tècnics
així com als veïns dels habi-
tatges dins de la zona de se-
guretat per tal que recollissin
les seves pertinences.  

Amb els veïns hem viscut
escenes de drama, de tensió i
fins i tot de tragicomèdia
com es palesa en l’elaborat
reportatge sobre els fets del
Carmel que conté aquest nú-
mero de la revista Fahrenheit
451. És a través d’aquestes
pàgines que també volem ex-
pressar la nostra solidaritat
amb tots els seus veïns i , es-
pecialment, amb tots els
afectats. !

Al Carmel,
amb la gent
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P
oc abans de les deu del
matí del 27 de gener,
Bombers rebia una truca-
da d’emergència al Cen-

tre de Comunicacions per un
edifici que presentava risc d’en-
sorrar-se al carrer Sigüenza 31. 

En primera instància es va fer
sortir un tren d’auxili del parc
de la Vall Hebrón, composat per
un tanc lleuger i un vehicle de
salvament; i una ambulància
des del parc de l’Eixample.
Simultàniament, sortien el cap
de Guàrdia i el cap de Dia amb

un vehicle de comandament. Es
decidia després enviar a la zona
un altre tanc des del parc de
Sant Andreu. Bombers de Barce-
lona havia desplaçat un total de
20 efectius i sis vehicles. El cap
de Dia, dels primers en arribar-
hi, va veure com "l’edifici del
carrer Sigüenza amb Conca de
Tremp era engolit literalment". 

L’ensorrament va produir un
esvoranc d’uns 20 metres de
diàmetre i 25 de profunditat
respecte al nivell del carrer. La
magnitud del sinistre va moure

el personal de comandament de
Bombers a constituir un centre
de comandament avançat entre
el carrer Rocafull i Sigüenza. A
la tarda, es va desplaçar al lloc
el K-5, que es va instal·lar a la
plaça Pastrana, al costat de l’es-
cenari dels fets. 

Dos dies abans, un esllavissa-
ment previ produït a l’interior
del túnel de maniobres cons-
truït per al perllongament de la
línia 5 de metro, havia alertat
els responsables de l’obra del
perill per a les finques de sobre. 

Bombers al Carmel
La crisi generada al Carmel per l’esfondrament
d’un edifici a causa de les obres de perllonga-
ment de la línia 5 de metro ha requerit l’actuació
de Bombers que, com sempre, ha aportat la seva
professionalitat a la seguretat ciutadana.

Prop de la meitat de la
plantilla de Bombers de
Barcelona ha passat pel

Carmel en els primers
vuit dies de la crisi
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Una dotació de Bombers del
parc de la Vall d’Hebrón ja va
acudir al Carmel el mateix dia
25 a la nit, amb l’avís per l’eslla-
vissada al túnel. L’oficial va
poder comprovar el seu estat i
veure el despreniment que s’ha-
via produït. 

La preocupació principal dels
tècnics en aquells moments era
que l’esllavissament no afectés
la part que ja tenien reforçada.
Segons el comandament des-
plaçat al lloc, "ells tenien el con-
venciment que les mesures d’e-
mergència que ja havien dut a
terme aturarien l’esllavissada, i
que no hi hauria afectació en el
llavi gunitat del túnel". 

Els tècnics de l’obra van
explicar al comandament qui-
nes eren les mesures que s’ha-
vien pres per evitar possibles
incidències. Concretament que
ja havien desallotjat els edificis
situats a la vertical de l’esllavis-
sament i preparat amb punts
topogràfics. Mentre el coman-

dament era a l’interior del túnel
es van produir alguns despreni-
ments de material. 

Mans a l’obra

Dos dies després, a la seva ar-
ribada Bombers es va posar a les
ordres de la direcció facultativa
de l’obra, que era qui tenia la
informació de l’estat del subsòl. 

En un primer moment, es va
delimitar el perímetre de la
zona afectada, situada entre els
carrers de Conca de Tremp,
Sigüenza i passatge Calafell. 

Posteriorment, es van delimi-
tar tres anells de seguretat a 25,
50, i 100 metres, fet que va anar
acompanyat del desallotjament
preventiu de prop de 80 finques
d’aquest perímetre. De fet, a
banda dels desallotjaments con-
junts amb la Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra, Bombers de
Barcelona en un primer mo-
ment es va centrar  en la revisió

de l’estat dels edificis afectats,
la col·locació de testimonis i la
realització d’informes a les
instàncies municipals. 

El primer esvoranc havia dei-
xat un terreny en situació d’es-
tabilitat precària i si no s’actua-
va ràpid, a curt termini  l’àrea
d’afectació podia ampliar-se
considerablement. 

Els tècnics directors de l’obra
van decidir l’omplenat del forat
amb formigó, un procés que es
va dur a terme en 24 hores, ate-
sa la celeritat que requeria, tot i
que els desperfectes ocasionats
als habitatges més propers eren
molt importants i l’incertesa al
respecte de l’estat del subsòl
encara no estava resolta. 

Enderrocar les parts dels edi-
ficis engollits en situació d’ines-
tabilitat manifesta, va ser la pri-
mera decisió presa una vegada
omplert l’esvoranc i iniciat el
procés de fraguat del formigó.
Dels edificis propers a l’esvo-
ranc, el del passatge Calafell

 Dels edificis propers a l’esvoranc,

el del passatge Calafell número 10,

era el que havia patit més

directament l’esfondrament

 L’ensorrament al túnel de

maniobres va produir un esvoranc

d’uns 20 metres de diàmetre i 25

de profunditat respecte al nivell

del carrer

Fotos cedides per Jordi Todó
(Tavisa)
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número 10, era el que havia
patit més directament l’esfon-
drament. Aquesta edificació
havia perdut elements de l’es-
tructura principal i altres que no
havien desaparegut restaven en
una situació d’inestabilitat
manifesta. La mitgera estava
penjada sense arribar al nivell
de fonaments; el fonament
havia desaparegut, mancaven
dos pilars que suportaven les
jasseres, que aguantaven les
parets del pati interior; la paret
mitgera en llocs determinats
havia reduït la seva secció resis-
tent a la meitat,etc. La direcció
facultativa va prendre la decisió
d’apuntalar preventivament
aquest edifici i així intentar res-
tituir la funció estructural dels
elements engollits per l’esvo-
ranc. Des de l’inici, Bombers va
exigir un projecte d’apuntala-
ment i garanties de seguretat
per a les persones que havien de
realitzar les tasques, doncs una
intervenció directa sense cap

mesura de protecció afegida
representava un risc no assumi-
ble per als Bombers.

Passats dos dies es van ende-
gar les tasques de preparació de
les estructures de protecció per
a l’inici de l’apuntalament. És en

aquest moment quan Bombers
decideix aturar aquestes tas-
ques, pel grau de risc que supo-
saven pels operaris que les esta-
ven realitzant i les incerteses
que hi havia al respecte de l’es-
tat del subsòl. S’aconsella l’inici
de les tasques d’enderroc par-
cial de l’edifici per poder realit-
zar les feines de retirada d’ob-
jectes personals dels habitatges
encara no afectats i posterior-

ment finalitzar l’enderroc.
La retirada d’objectes perso-

nals no va poder minvar la tris-
tesa dels veïns del Carmel que
veien com la seva casa s’havia
de tirar a terra. Es va intentar
treure la major part de perti-
nences dels habitatges i no
generar en les tasques situa-
cions de risc per a ningú. Els
membres de Bombers i els efec-
tius dels cossos de seguretat van
entrar a tots els habitatges i de
tots es va poder recuperar coses
que els mateixos veïns ens van
demanar. Es podrien explicar
moltes anècdotes. Tothom de-
manava recuperar allò que per
a ell era important: els gats  que
s’han quedat a casa, els gossos,
un rellotge de paret, els papers
de la tauleta de nit, la màquina
de cosir... Tantes coses, però
molt poques en relació a allò
que no es va poder treure.

A la tarda del 2 de febrer es
va continuar l’enderroc i, com
una premonició, a les dues de la

Bombers decideix en un
moment determinat
aturar les tasques de
preparació de
l’apuntalament 
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matinada del 3 de febrer va
aparèixer un segon esvoranc.
Possiblement, la cua de manio-
bres havia patit un segon tren-
cament i, com a conseqüència,
generat un altre enfonsament.
Era una situació difícil. Calia ser
al costat dels veïns, que tot just
havien tornat a les seves cases, i
havien de deixar-les a l’endemà. 

L’esvoranc es va emportar
quelcom més que béns mate-
rials i va confirmar les incerteses
al respecte de l’apuntalament i
l’estat del subsòl.

A partir d’aquesta segona
incidència, les limitacions d’ac-
cés als habitatges propers als
esvorancs es van accentuar
encara més. Els números 6 i 8
del passatge Calafell i el 6 de
Conca de Tremp –els més pro-
pers a l’esvoranc– eren els indi-
cadors més clars del que succeïa.
Els murs, sostres i caixes d’esca-
la, mostraven els efectes del
moviment del subsòl, més enllà
de qualsevol incidència subsa-

nable pels mitjans al nostre
abast. 

Aviat es va veure que les
estructures dels edificis del
número 6 de Conca de Tremp i 6
i 8 del passatge Calafell estaven
malmeses i que no seria possible
la seva reparació. La seva ruïna
tècnica i econòmica quedaven
més que justificades amb l’evo-
lució de les patologies. El subsòl
encara no estava estabilitzat.
Bombers va procedir a la retira-
da d’objectes personals dels edi-
ficis, intentant no assumir situa-
cions de risc innecessari.

La rapidesa dels fets no dei-
xava marge de maniobra. Es va
trigar 30 hores en omplir el pri-
mer esvoranc amb 3.000 metres
cúbics de formigó. En el segon,
s’hi van abocar uns 1.000 metres
cúbics en 12 hores. En vuit dies
havia passat pel Carmel el 50%
de la plantilla de Bombers. El 16
de febrer es va completar el for-
migonat el túnel de maniobres,
un procés de segellat on s’han

invertit 14.500 metres cúbics de
formigó. 1.053 persones han
estat desallotjades dels seus
habitatges. Aquestes xifres ens
aproximen a una realitat, que
no havíem pogut avaluar enca-
ra en tota la seva magnitud. 

Fins una setmana abans de
Setmana Santa, Bombers hem
estat presents al Carmel, en
constant contacte amb els veïns
desallotjats i controlant dia a
dia l’estat dels edificis. 

El desplegament de material
i personal s’ha anat adequant a
l’evolució dels esdeveniments.
Actualment, la presència de
bombers s’ha reduït i es limita a
retens a les reguardes de cap de
setmana. !

El 16 de febrer es va
completar el

formigonat del túnel
de maniobres, amb

14.500 m3 de formigó

 Actualment, la presència de

Bombers al Carmel s’ha reduït i es

limita a retens a les reguardes de

caps de setmana

Esquerdes arreu
Com és comprensible,

l’esvoranc del Carmel ha
despertat alarma entre els

ciutadans de Barcelona per les
possibles afectacions del

subsòl dels seus habitatges. La
sensibilització dels ciutadans
s’ha vist incrementada en el

nombre de serveis relacionats
amb patologies de la

construcció.  
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L
a festa va començar amb la
tradicional ofrena floral al
monument als companys
morts. El capellà del Servei,

Josep Lluís Fernández, va pro-
nunciar un breu parlament re-
cordant els valors de la professió
de bomber, i va beneir la festa. 

Tot seguit, els assistents es
van traslladar a l’interior del
parc de l’Eixample. En presència
de l’alcalde, Joan Clos, el regi-
dor de Seguretat i Mobilitat,
Jordi Hereu, va pronunciar el
discurs de benvinguda. A la tau-

Els Bombers celebrem el 
dia del Patró 2005

la presidencial també van seure
el gerent del Sector de Segure-
tat i Mobilitat, Joan Albert Dal-
mau; el director de Bombers,
Antoni Pallarés; el cap d’Opera-
cions, Joan Pedreny; i el cap de
Prevenció, Jesús Martínez Viejo.
Enguany, les festes del patró
van comptar amb alguns excaps
de bombers, i entre ells, Josep
Maria Jordan, de 93 anys. 

El lliurament de reconeixe-
ments del patró 2005 va co-
mençar amb els sis trofeus per
als participants a la Prova Ciclis-

ta de Sant Joan de Déu, sota la
narració de Josep Ignasi Amu-
nategui. A continuació es van
lliurar les tretze medalles de
bronze als bombers amb 25
anys de servei i quinze genove-
ves d’argent als bombers jubi-
lats al 2004. Enguany, a més, es
van atorgar dos genoveves es-
pecials als bombers jubilats amb
més de 85 anys: Joan Company
Amorós i José Mª Díaz López.
Per cloure, Clos va reconèixer la
tasca desenvolupada pels bom-
bers a la crisi del Carmel. !

El passat 8 de març es van reunir prop d’un centenar de persones al parc
de l’Eixample per celebrar la festa de Sant Joan de Déu. A més de les tra-
dicionals medalles d’antiguitat, enguany s’ha presentat a l’acte el B-118.
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U
n dels fets més desta-
cats en les últimes set-
manes ha estat el desa-
llotjament de diverses

famílies al barri del Carmel.
L’enfonsament de diversos

edificis per l’aparició d’un esvo-
ranc a causa de les obres d’am-
pliació de la línia 5 de metro va
requerir el desallotjament de les
famílies afectades i de diverses
finques properes. Bombers de
Barcelona ha col·laborat en l’e-
vacuació, com també en les tas-
ques d’apuntalament dels im-

L’inici del 2005, marcat per 
l’actuació al Carmel 
Els esdeveniments al Carmel han centrat l’atenció dels mitjans de comuni-
cació i bona part de l’esforç operatiu de Bombers a l’inici del 2005. També
s’ha intervingut, però, en casos d’intoxicacions i en rescats de persones.

mobles que es podien salvar. Tot
i no haver danys personals, els
primers dies es van mantenir
tots els edificis buits i no es va
permetre als veïns entrar-hi. Els
bombers van inspeccionar prop
de 14 edificis afectats per l’esvo-
ranc per tal de comprovar el
grau d’afectació de l’estructura.
També van gestionar la retirada
dels objectes personals del 85%
de les persones afectades,
garantint la seva seguretat. 

En una altra zona de la ciu-
tat, es va intervenir també en el

desallotjament d’un immoble
com a mesura de seguretat.
L’habitatge està situat al carrer
Sant Iscle, davant d’unes fin-
ques en projecte de demolició i
abandonades. 

Les causes que van fer
necessària l’evacuació de perso-
nes de l’edifici va ser precisa-
ment la manca de cimentació
d’aquestes finques veïnes. Una
fuita d’aigua de la xarxa gene-
ral va provocar un esllavissa-
ment de terres i va agreujar la
situació. 
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Juntament amb la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra,
Bombers va acompanyar els
veïns en el moment d’entrar a
les cases per agafar les perti-
nences bàsiques. La piscina
municipal del barri també es va
veure afectada i va haver de ser
tancada al públic.  

D’altra banda, el passat 16
de gener, es va rescatar a un
indigent de l’interior d’un
camió de recollida de cartró.
L’home va anar a parar-hi per-
què s’havia ficat dins un conte-
nidor per dormir i evitar el fred.
El conductor del camió el va
veure a través de la càmara de
seguretat del vehicle i va poder
aturar la maniobra a temps.
Després de ser rescatat, l’indi-
gent va ser traslladat a l’hospi-
tal amb ferides lleus. 

El 9 de febrer, el Trambesòs
va xocar amb un turisme a la
cruïlla de l’avinguda Diagonal
amb el carrer Selva de Mar, ban-
da mar. Com a conseqüència del

 L’actuació dels bombers al

Carmel va començar el dia 25 de

gener amb la supervisió de l’estat

del túnel de maniobres del metro

xoc, el tramvia va descarrilar i va
topar amb sis cotxes estacionats
al xamfrà. Tres ferits van haver
de ser traslladats, entre ells el
conductor del turisme acciden-
tat, que va haver de ser rescatat
pels bombers després d’excarce-
rar-lo del vehicle. 

Nombroses intoxicacions 

Els serveis de rescat i atenció
per intoxicació han estat molt
nombrosos en els darrers mesos.

Bombers de Barcelona va
acudir a un servei a la Zona
Franca de control i neutralitza-
ció d’un vessament. La perfora-
ció d’uns bidons que contenien
clorobenzè triflorur pur van
provocar el vessament de 400
litres d’aquest material. 

L’accident es va produir el 14
de gener a l’empresa DECOEXA
durant el procés de descàrrega
dels bidons i va afectar dos
empleats que els manipulaven.

Els dos treballadors van ser ate-
sos pels sanitaris del Cos, tot i
que no van patir intoxicació
greu. 

El 20 de febrer, els bombers
van apagar el foc de dins d’una
de les cel·les del centre peniten-
ciari del carrer Pare Manjon
amb Trinitat. 

L’incendi es va detectar al
voltant de les 13:30 quan es va
cremar un matalàs per causes
encara desconegudes. 

Cinc funcionaris i dos interns
van ser atesos pels tècnics sani-
taris de Bombers i traslladats a
l’hospital per intoxicació lleu de
fum. 

Els companys també van
haver d’intervenir en el rescat
d’una dona de 23 anys i el seu
fill, de dos, afectats per una
intoxicació a causa de la mala
combustió d’un escalfador. 

Ambdós van ser atesos pels
sanitaris i van ser traslladats a
un centre hospitalari per intoxi-
cació lleu. !

 En l’accident del Trambesòs hi

va haver tres ferits lleus, entre ells

el conductor del cotxe, que va

haver de ser excarcerat del vehicle

sinistrat i traslladat a l’hospital 

A més d’actuar al barri
del Carmel, Bombers ha
intervingut en diversos

rescats i en atencions 
per intoxicació 



En aquesta secció aclarirem alguns aspectes de l’incendi del 12 de febrer
a l’edifici Windsor. No en valorarem les causes, sinó la protecció davant
del foc i, en general, la situació d’edificis de gran altura en cas d’incendi.

12 La protecció d’incendis 
a edificis de gran altura (EGA)

C
al apuntar, en primer
lloc, un aspecte legal
recurrent als mitjans
que sorprén l’opinió

pública: les normatives de pro-
tecció contra incendis no són re-
troactives, llevat que es realitzi
alguna modificació substancial.
Per tant, la majoria dels edificis
construïts estan a l’empara de
les seves llicències i estan obli-
gats a complir només la norma-
tiva vigent durant la seva cons-

trucció. La dada no tindria més
importància si les normes anti-
gues s’haguessin elaborat amb
criteris correctes. Però els con-
ceptes de protecció contra in-
cendis a Espanya tenen una an-
tiguitat de 25 anys. 

A tall d’exemple i com a cri-
teri general, podem dir que la
Norma Bàsica de Edificación
NBE.CPI-96, pràcticament exi-
geix el mateix per a un edifici
de 35 metres que per a un de
100. I per exemple, excepte en
l’ús hoteler, a la resta d’usos no

és preceptiva la instal·lació d’un
sistema d’extinció automàtica. 

A Bombers, potser per la
convivència entre els tècnics de
Prevenció i la Divisió d’Opera-
cions, i per incendis com el de
l’edifici "Autopistes" i "Urqui-
naona", vam pensar que els edi-
ficis alts s’havien de dissenyar
perquè la gent pogués evacuar
de forma segura (també els pos-
sibles discapacitats físics i perso-
nes impedides) i els bombers
poguessin encarar l’incendi
amb les màximes garanties.

Per Antoni Cabeza

 Imatges de la seqüència de

l’incendi a l’edifici Windsor de

Madrid, del passat 12 de febrer
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Fruit d’aquestes reflexions és
l’annex EGA (edifici de gran al-
tura) de la propera Ordenança
de Barcelona. Un text que hem
suggerit als arquitectes que han
construït edificis de més de 50
m. des del 2000, i que, tot i no
ser oficial –no està publicat–, ha
tingut una bona acceptació.  

Per millorar l’evacuació en
els edificis de gran altura (EGA),
entre altres coses, es van reduir
les distàncies màximes dels re-
correguts per planta fins arribar
a una escala especialment pro-
tegida. També es van disposar
grans vestíbuls previs davant
l’ascensor d’emergència, i es va
assegurar molt les sortides d’a-
questes escales en planta baixa
fins a l’exterior de l’edifici.

De cara a millorar la inter-
venció dels bombers, es van po-
tenciar dos línies de treball. A la
primera, quant al treball amb
els medis propis de l’edifici, es
va optar per "suggerir" la ins-
tal·lació d’un sistema d’extinció

automàtica en totes les superfí-
cies que ajudés a controlar el
foc. També es va intentar que
les BIEs aportessin un cabal
d’uns 200l/min a uns 5bars de
pressió i poguessin ser usades
en tasques pròpies d’extinció.

Per assegurar la fiabilitat del sis-
tema d’abastiment d’aigua, es
va optar per "doblar-lo" i en ge-
neral fer-lo molt fiable (també
existeix la possibilitat d’omplir
els dipòsits des dels vehicles).

L’altra línia de treball versa
en el sentit de facilitar la pujada
de material i personal d’una for-
ma àgil, amb ascensors d’emer-
gència situats obligatòriament
al costat de les escales. A més,

davant l’ascensor d’emergència
i l’escala s’haurà de col·locar un
vestíbul d’uns 6 m2 per preparar
l’operativa. Cada set plantes
aproximadament, s’haurien de
dissenyar zones segures o
“camps base”, adossades a faça-
na per realitzar tasques de lo-
gística. També s’augmentarà el
temps d’estabilitat al foc, de
forma que sigui necessari dotar
d’una estabilitat de 180 minuts
per estructures verticals (pilars),
i 120 per als forjats. 

Per últim, s’obliga que cada
planta sigui un sector d’incendis
independent (tot i que veient
les imatges de l’incendi del
Windsor es pot apreciar com les
flames es podrien "menjar" el
metre d’ampit col·locat per evi-
tar la propagació en vertical).

El text íntegre –amb alguna
modificació– proposat per Bom-
bers l’està estudiant la Conselle-
ria d’Interior per tal de valorar
la possibilitat d’establir la seva
obligatorietat a Catalunya. !

Des de Bombers s’ha
proposat l’annex EGA a
la próxima ordenança
per a una evacuació i
intervenció més segures

  Els edificis de nova construcció

només tenen l’obligació de complir

les normatives de protecció contra

incendis vigents en el moment de

la seva edificació

La proposta de Bombers de Barcelona

El text íntegre de l’annex EGA, proposat per Bombers de
Barcelona, amb alguna petita modificació, està sent estudiat per
la Conselleria d’Interior per tal de valorar establir-ne la seva
obligatorietat a tot Catalunya. 
No obstant això, des de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció
estem oberts a qualsevol aportació vostra per millorar la
protecció dels edificis i la intervenció. 
També està obert als vostres comentaris el grup que treballa fa
uns mesos en el procediment d’intervenció en EGA. Concretament
en aquest moments s’estudia la possibilitat d’usar el sistema CAF
per salvar les grans pèrdues de càrrega que hi ha amb la
utilització d’aigua en la columna seca.
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El B-118, presentat el
dia del Patró
Bombers de Barcelona va aprofitar la celebració
del 8 de març per presentar la nova autobomba
lleugera, que incorpora innovacions que millo-
ren la seguretat dels bombers i faciliten la seva
feina en labors d’extinció d’incendis.

L
’autobomba lleugera B-
118 s’ha incorporat al Ser-
vei de Bombers de la ciu-
tat. La seva presentació es

va fer el dia del Patró d’en-
guany. Gràcies a les seves
dimensions ajustades, el B-118
és especialment útil en les inter-
vencions en carrers estrets o de
difícil accés.  

El vehicle presentat és un
model Mercedes Benz Vario
815D de 5,48 metres de llargà-

ria; 2,15 d’amplada i una altura
de 3,10 amb escales incloses. La
distància entre els seus eixos és
de 3,15 metres i pot treballar
amb un diàmetre de gir entre
parets d’11,8. Aquesta reducció
en el diàmetre atorga al B-118
gran agilitat i capacitat de
maniobra.

El vehicle té tracció 4x2 i una
potència de 152 cavalls, 13
cavalls més de potència que la
resta de models. El seu pes

 El nou B-118 és similar a les

altres autobombes lleugeres en

servei i pot treballar en tasques

d’extinció i rescat en carrers

estrets i de difícil accés

màxim és de 7.490 quilos i el seu
pes real aproximat de 6.500,
incloent-hi els sis bombers que
poden viatjar-hi amb la dotació. 

El fabricant de l’autobomba
és Rosenbauer i el model de
bomba d’aigua és una NH-20. El
seu cabdal és de 2.000 litres per
minut a 10 bars amb baixa pres-
sió i 400 litres per minut a 40,
amb alta. La capacitat del tanc
d’aigua és de mil litres. 

El B-118 manté les presta-
cions bàsiques d’altres models
–accessibilitat, mobilitat i facili-
tat de conducció– i n’afegeix
innovacions notables. Per exem-
ple, incorpora barres de torsió
als dos eixos  per garantir més
estabilitat i espai per a un equip
respiratori més en cabina. Per
guanyar en comoditat, la distri-
bució d’aquest vehicle als
seients de darrere passa de les
quatre places habituals a tres, i
incorpora dos suports per a
equips respiratoris als seients
davanters. !



Les portes dels pisos s’han fet més resistents en els darrers anys. Fins fa
poc, es podia accedir als habitatges amb una maça i una escarpa però ara,
els bombers han de recórrer a sistemes més eficaços per obrir-les.

F
ins fa poc, les portes
només guardaven la inti-
mitat de la llar, però amb
el pas del temps han esde-

vingut un element més de segu-
retat i s’han reforçat. Això supo-
sa que, en moments d’emergèn-
cia, els bombers ja no poden
obrir-les simplement amb una
maça i una escarpa, i hagin
hagut de millorar les seves eines
de treball a tal efecte. 

Aquestes eines tenen unes
característiques comunes: són
hidràuliques, lleugeres i equipa-
des amb bombes de funciona-

ment manual per facilitar-ne
l’ús. En aquesta línia, el Servei
de Bombers de Barcelona va
incorporar dos obreportes. 

El primer és de la marca
Hurst. Es tracta d’una eina
hidràulica d’efecte simple per a
l’obertura de portes. Les seves
dimensions són 12,7 centíme-
tres de llargària i amplada, i
24,1 d’altura. L’obreportes Hurst
pesa 4,4 quilos i permet treba-
llar a una pressió màxima de
544 bar, amb una força d’expan-
sió de 3,5 tones i una distància
d’expansió de 102 mm.

Els obreportes hidràulics, aliats
en l’accés a habitatges

La segona eina hidràulica és
el de la marca Weber, del tipus
SP 3260+. Aquest model és més
gran que l’anterior i amb més
potència. L’obreportes Weber fa
14 centímetres de llargada i 12
d’amplada. La seva llargària és
de 30 centímetres i pesa prop de
6 Kg.

Pel que fa a les característi-
ques de treball, l’obreportes
Weber permet una pressió de
630 bar. La seva força màxima
de separació és de 8,9 tones i la
distància d’expansió que asso-
leix és de 10,5 centímetres. !

 Els obreportes usats a Bombers

de Barcelona són eines

hidràuliques, lleugeres i equipades

amb bombes manuals 

Actualment les portes
són un element més de
seguretat que, a més,
s’ha anat reforçant amb
el pas del temps

Els dos obreportes
incorporats al material
de Bombers faciliten i
agiliten l’entrada dels
bombers als pisos 
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Des del passat novembre, 847 aspirants opten a
30 places de bomber. Superada l’oposició, el con-
curs i el reconeixement mèdic, els candidats han
de superar ara la formació a l’Escola de Bombers
i Seguretat Civil de Catalunya i les pràctiques.

L
a Gerència Municipal va
aprovar per decret la pro-
visió de 30 places de bom-
ber per al Servei de Pre-

venció, Extinció d’Incendis i Sal-
vament de l’Ajuntament de Bar-
celona. Aquesta convocatòria es
va publicar oficialment el passat
29 d’octubre al DOGC. Co-
mençava llavors la selecció pel
sistema de concurs-oposició lliu-
re de 30 nous bombers per al
Servei, un procés al quan han

concorregut un total de 847 as-
pirants.

Superada un primera fase
d’oposició on els candidats ha-
vien d’obtenir com a mínim 25
punts, els aspirants van concó-
rrer a la fase de concurs, pun-
tuable fins a un màxim de 2
punts. Avaluada aquesta etapa,
els millor qualificats en el suma-
tori de les diferents puntuacions
van ser convocats pel reconeixe-
ment mèdic.

Els seleccionats seran nome-
nats funcionaris en pràctiques i
seguiran ara un curs de forma-
ció selectiu a l’Escola de Bom-
bers i Seguretat Civil de Cata-
lunya, d’una durada de dos me-
sos. El curs es qualificarà fins a
10 punts i eliminarà els aspi-
rants que no assoleixin una pun-
tuació mínima de cinc. 

A continuació, els candidats
hauran de realitzar un curs d’a-
daptació de 32,5 hores setma-
nals en horari diürn en els dife-
rents parcs de Bombers de Bar-
celona. Posteriorment, s’incor-
poraran en els últims tres mesos
de la seva formació en pràcti-
ques en horari normalitzat i
adscrits a un torn d’intervenció.
Finalitzat el curs, se’ls valorarà
com a aptes o no aptes. En cas
d’haver estat declarats aptes
per a la professió de bombers,
passaran a nomenar-se funcio-
naris de carrera i a incorporar-se
definitivament a Bombers de
Barcelona. !

Preparant una nova
lleva de bombers

 847 persones van inscriure’s a les

proves de concurs-oposició lliure

per a trenta places de bomber

Els 30 seleccionats
segueixen un curs de
formació selectiva a
l’Escola de Bombers i
Seguretat Civil 
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El llistat de col·laboracions
internacionals de Bombers de
Barcelona és llarg. Les primeres
accions solidàries es van iniciar
per pal·liar les conseqüències
del terratrèmol de Mèxic, al
1985. Allà s’hi va desplaçar un
equip de l’Ajuntament per aju-
dar en les feines de rescat de
persones atrapades. Poc des-
prés, amb les inundacions del
nord del pais, es van mobilitzar
també diversos equips a la zona. 

El 1998, amb l’huracà Mitch,
la tècnica sanitària Isabel Tori-

bio va posar en marxa una acció
per fer arribar cinc tones de ma-
terial de primera necessitat a
Hondures. Al 1999, s’institucio-
nalitzen les col·laboracions des
de Bombers. Això s’evidencia en
el fet que, a partir d’aquesta da-
ta, s’organitzen més viatges d’a-
juda.

Per exemple, el 25 de gener
del mateix 1999 Colòmbia va
patir un fort terratrèmol. Dos
voluntaris de Bombers, Miguel
Àngel de la Fuente i Isidro So-
ler, s’hi van desplaçar tot un

 A la dreta, una de les

ambulàncies cedides per Bombers

de Barcelona com a gest solidari

Q
uan un desastre apa-
reix a les primeres pla-
nes dels diaris, els pro-
fessionals de Bombers

ja pensen la manera d’ajudar,si-
gui enviant material per cons-
truir infrastructures i vehicles de
salvament, oferint el suport de
personal tècnic sanitari i con-
ductors experimentats o, en ge-
neral, aportant tot allò que els
habitants d’una zona devastada
per una guerra, una inundació o
un terratrèmol poden necessitar
per reconstruir la seva vida.

Quan una desgràcia humana demana la seva intervenció, el cos de Bom-
bers de Barcelona es posa en marxa i engega tots els recursos logístics i
sanitaris que té a l’abast per millorar la situació dels menys afortunats.

Balanç de les activitats
solidàries de Bombers
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mes a la zona per assessorar en
els enderrocs i desenrunaments. 

També durant els dos te-
rratrèmols de Turquia –agost i
novembre 1999– van mobilitzar-
se diversos grups de bombers
voluntaris per ajudar en rescats
i suport logístic. De fet, el segon
dels moviments de terra, el més
intens, va necessitar una inter-
venció més prollongada dels
membres de bombers Albert
Gaspar, José Mª Gaspar i As-
sumpta Siscart. D’aquest any cal
destacar també l’ajuda oferta
per Bombers durant el conflicte
albano-kosovar. L’Ajuntament
va enviar a la zona el Barcelona
Team, un equip format per
bombers i tècnics sanitaris del
Servei, a més d’altres professio-
nals municipals, que es va divi-
dir en dos expedicions. La pri-
mera es va desplaçar a la zona
dels camps de refugiats a Kavajë
i la segona, a Tirana per desen-
volupar-hi tasques logístiques.
De Bombers hi van participar

tècnics sanitaris i conductors es-
pecialitzats, que van custodiar i
lliurar la donació de material,
entre el que destaca una am-
bulància donada a Albània. 

Atenció continuada

Durant el conflicte, es van re-
alitzar diversos reemplaçaments
amb personal de Bombers per
garantir l’ajuda. Així, amb el
primer equip van viatjar Lluís
Mir i Joaquim Álvarez. Per al
seu relleu s’hi van desplaçar Jo-
sep Manuel Veron, Miquel Fer-
nández i Facund Rafecas. I l’úl-
tim equip enviat a la zona, el
van formar José Mª Lopez Quin-
tilla i Montserrat Gou. 

Els voluntaris van realitzar
les primeres atencions sanità-
ries; van construir-hi bases, van
incorporar a l’equip mèdic met-
ges i sanitaris kosovars i van
proporcionar eines als refugiats
per esdevenir autosuficients.

L’equip de Barcelona va dis-
tribuir primer l’ajut humanitari
al campament de refugiats de
Kavajë i als pobles satèl·lits. Més
endavant es va dedicar a l’aten-
ció sanitària dins i fora del cam-
pament central. Part de l’equip
es va desplaçar als poblats de
Lekaj i Shtoher per garantir
atenció primària als refugiats
del conflicte. A més, es va orga-
nitzar un pla d’evacuació per al
tractament de pacients en hos-
pitals de Barcelona en els casos
detectats de malalties greus i es
va aportar material escolar per
garantir la continuitat del ca-
lendari escolar. 

Un cop distribuït el material
de Barcelona, l’equip de xofers i
camions es va posar a disposició
de l’Alt Comissionat de Nacions
Unides pels Refugiats (ACNUR).
Un oferiment que va contribuir
a pal·liar la precarietat d’infras-
tructures de transport d’Albà-
nia, que dificultava l’arribada
de material als refugiats. 

 Les accions solidàries de

Bombers de Barcelona contemplen

el desplaçament de personal

sanitari i bombers professionals

 A baix, Montse Gou atèn un

nadó sota l’atenció d’un dels

membres de l’equip mèdic de la

zona



1 9

A causa del terratrèmol del
13 de gener de 2001, Bombers
va enviar ajuda a El Salvador.
L’ajut va consistir en facilitar el
desplaçament a la zona de per-
sonal per ajudar en tasques de
neteja i de rescat, i posterior-
ment realitzar un estudi sobre

les possibles emergències a la
ciutat. Per a l’informe, van viat-
jar-hi, per part de Bombers, Le-
onor García, Xavier de la Fuente
i Joaquim Rochera.

En una altra acció solidària,
després del moviment de terres
a Argèlia (desembre 2003), el
Consistori va enviar material i
un conductor de Bombers per
repartir-lo a les zones afectades. 

Les ajudes de Bombers, però,
no es limiten als moments crí-
tics. El Cos ha donat vehicles i
material a diverses organitza-
cions. A Quilmes, Argentina, es
va cedir una escala mecànica de
funció hidràulica; a la ASIDH
(Asociación para la Salud Inte-
gral del Desarrollo Humano) de
Moçambic, s’han donat diversos
vehicles; igual que als orfenats
de Minsk, a Bielorrúsia. En
aquestes col·laboracions, el pa-
per dels conductors és clau, ja
que són els encarregats de por-
tar vehicles i material i assegu-
rar que ho rep la persona a qui
s’adreça l’ajut, com assenyala Pi-
lar Pulgar, membre de Bombers
activa en l’organització d’ajuts.

Al 2001, es va treballar en el
projecte de construcció d’un dis-
pensari a la ciutat de Kentaja, al
Camerun, en un projecte con-
junt amb el Col·legi d’Inferme-
ria de Barcelona (COIB). Des de
llavors, dos estudiants d’infer-
meria hi realitzen cada any un

stage formatiu en medicina tro-
pical. El mateix 2001, els bom-
bers de San Pedro Sula, a Hon-
dures, van rebre un vehicle au-
tobomba de Bombers. Amb
aquest Cos, al 2002 es van orga-
nitzar diversos cursos de forma-
ció en rescat en muntanya i sòl
urbà, d’excarceració de ferits, i
dos enviaments de material. 

Des del 2001, primer l’Ajun-
tament i ara Barcelona Acció So-
lidària (BAS), organitza la Cara-
vana Solidària per proveir de
material les ONG amb projectes
a diferents territoris de l’Àfrica.
Des de la primera sortida, amb
Pulgar, Gou, Mir i Toribio, la ca-
ravana ha anat creixent. 

I en tots aquests projectes hi
col·laboren tots els bombers,
“no només els que marxen a fer
quilòmetres”, com assenyala
una de les voluntàries, Pilar Pul-
gar, “també els que s’han que-
dat a Barcelona han de treballar
una mica més per facilitar el tre-
ball dels seus companys". !

Al camp de Kavajë es
va treballar amb
personal sanitari
kosovar per implicar-los
en el projecte 
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L
a tasca principal de l’Ofici-
na de Personal de Bom-
bers de Barcelona és la de
gestionar les incidències

generades per tots els bombers
de tots els parcs i el personal ad-
ministratiu i de torn fix al Servei
de Bombers. 

Està formada pels adminis-
tratius José María Macías, Mar-
ta Ginés, Montse Camps i Mari
Carmen López, i el seu respon-
sable, Ramón Vallespín. Aquest
departament és la principal font
d’informació per a la Direcció
del Servei, a l’hora de nodrir-se

de dades per preparar estudis
de situació, pronòstics d’evolu-
ció i estadístiques de tot tipus
sobre la plantilla de Bombers. 

Informació de guàrdies

Macías, Ginés, Camps, López
i Vallespín són també el submi-
nistrament d’informació de re-
ferència per tramitar el paga-
ment de les guàrdies extraor-
dinàries, indemnitzacions, pre-
mis, condecoracions, permutes,
controls de la borsa d’hores, va-

cances d’antiguitat i d’estiu,
control de baixes i altes del Ser-
vei (jubilacions, excedències,
trasllats, etc), llicències i en ge-
neral, totes les incidències labo-
rals de tots els bombers de Zona
Franca, Drassanes, Eixample,
Llevant, Sant Andreu i Vall d’-
Hebron. 

De fet, l’Oficina genera uns
documents que constitueixen
un registre exhaustiu dels movi-
ments i les incidències laborals
de tot el personal del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament. 

L’Oficina de Personal de Bombers de Barcelona gestiona totes les incidèn-
cies generades pels bombers i el personal de torn fix i l’acompliment del
conveni en matèria laboral per al personal.

La gestió eficient a Bombers
dels registres de personal
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A principis d’any, la Divisió
d’Operacions distribueix el per-
sonal en els torns i parcs segons
el seu ofici i càrrec, per tal d’ela-
borar un quadre de plantilla
consitent i eficaç per al Servei.
Segons aquesta assignació, l’O-
ficina de Personal confecciona
el calendari laboral de l’any per
a tots els efectius de Bombers
de Barcelona: 601 bombers i 65
treballadors de torn fix. Per
això, l’oficina és un registre ex-
haustiu dels moviments i in-
cidències laborals de tot el per-
sonal de Bombers.  

En el tema dels reforços als
parcs, és la mateixa Oficina de
Personal la que adverteix a la
Divisió d’Operacions de les pos-

sibles necessitats de personal
mitjançant el control de perso-
nal del host SPEIS. 

El responsable de l’Oficina
de Personal assigna els dies de
guàrdia extraordinària als bom-
bers que les han sol·licitat..
Aquesta oficina vetlla perquè el
repartiment d’aquestes guàr-
dies es faci en igualtat de condi-
cions. 

Suport i assessorament

A l’Oficina de Personal, es
troben els professionals més
qualificats per realitzar les tas-
ques d’assessorament a tot el
personal de Bombers en qües-
tions d’indemnitzacions, incom-
patibilitats i peculiaritats de la
professió i de la qualitat de fun-
cionari del Servei de Prevenció i
Extinció d’Incendis de l’Ajunta-
ment de Barcelona. 

Pel que fa al paper d’aquesta
oficina de Bombers durant les

 L’Oficina de Personal realitza una

important tasca de registre i gestió

d’incidències a Bombers 

La plantilla 

En total, actualment hi
treballen a Bombers de
Barcelona 681 persones.
D’aquestes, 601 són bombers, i
entre ells, 20 tenen la
categoria de Tècnics Sanitaris.
A banda, hi ha 80 treballadors
a l’anomenat torn fix: el
director, quatre caps de
Divisió, quate caps d’Unitat,
vuit caps de Guàrdia (que tot i
que actuen a foc es consideren
torn fix) i el personal
d’oficines i tècnics. 

L’oficina és un registre
exhaustiu dels
moviments i incidències
laborals de tot el
personal de Bombers

 D’esquerra a dreta: Montse Camps, José María Macías, Mari Carmen

López, Marta Ginés i el seu responsable, Ramón Vallespín

oposicions i processos de selec-
ció de bombers de nou ingrés,
cal dir que també intervé en la
informació de dates oficials als
opositors i, de manera eventual,
com a suport logístic del depar-
tament de Formació i la resta de
membres del Servei de Preven-
ció d’Extinció d’Incendis i Salva-
ment implicats durant el desen-
volupament de les proves. !
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te, l’oficial Andreu Clarella i els
tècnics de Prevenció Pere Martí-
nez Torrado i Antoni Cabeza.

En general, els assistents van
voler destacar la distinció entre
els termes de "prevenció" i
"protecció" contra incendis,
com remarcava en un inici l’ofi-
cial Andreu Clarella en iniciar el
torn de reflexions destacant
que "el concepte d’aplicació de
les normatives vigents (NBE-
CPI/96 i RESCIEI/04) quant a
indústries, per exemple, és apli-
car els reglaments referents a
protecció d’incendis però no de
prevenció". Clarella va ser con-
tundent en opinar que es feia
"poca" prevenció en general.

L’oficial va continuar conside-
rant que, tot i comptar amb el
programa de prevenció a les
escoles, aquesta feina és "un
treball que cau en sac buit per-
què els mateixos professors no
estan conscienciats de com
actuar realment en cas d’incen-
di” i sovint Bombers es troba
“amb molts casos on el compor-
tament dels adults complica
l’actuació dels bombers". 

Per a Clarella és contradicto-
ri "demanar a Bombers grans
plans d’emergència i després no
actuar a petita escala, a casa del
ciutadà". En aquest mateix sen-
tit va opinar el tècnic de Preven-
ció Pere Martínez Torrado, que

T
ant per als tècnics de Pre-
venció com per als bom-
bers de Bombers de Bar-
celona, la prevenció i la

protecció contra incendis són la
base de la seva feina diària. Per
a uns a nivell més teòric, de cara
a millorar les eines a disposició
del ciutadà per donar l’avís i/o
situar a l’inici d’un incendi o
situació d’emergència. Per als
altres, per tal de minimitzar els
riscs de l’actuació i reduir l’im-
pacte dels sinistres al mínim en
pèrdues humanes i materials. 

Al debat proposat per la
revista dels Bombers de Barcelo-
na sobre la prevenció, van parti-
cipar-hi el bomber Ferran Loren-

Prevenció i protecció són dos termes que requereixen enfocaments dife-
rents. Aquesta és la conclusió clau de la novena taula rodona de Fahrenheit
451, que va debatre la manera de millorar la prevenció des de Bombers.

TA
UL
A 
RO
DO
NA

Com millorar la prevenció



23

va estar d’acord amb l’oficial en
què el terme "prevenció" no
era "l’adequat per definir
aquesta sèrie de tasques". Per a
Martínez Torrado, "la prevenció
tal i com la coneixem ara, és
comptar amb mesures per mini-
mitzar un incendi quan es gene-
ra", mentre que la prevenció és

precisament prevenir-ne l’ori-
gen. El tècnic va diferir de l’opi-
nió de l’oficial en considerar
que "realment sí es fa prevenció
però sense ajustar-la realment a
la necessitat precisa del ciu-
tadà".  Martínez Torrado va
valorar com una assignatura
pendent a Bombers el fet "d’in-
formar al ciutadà de quin model

de respostes davant d’una
emergència pot exigir",
al·ludint aquest  mateix exem-
ple del programa de prevenció
a les escoles on "s’arriba als
alumnes però es deixa al marge
a la part adulta".

El tècnic Antoni Cabeza va
posar sobre la taula el fet que la
majoria de les instruccions
correctes en cas d’incendi com
tancar portes i finestres "poden
semblar anar en contra del sen-
tit comú" i Pere Martínez va
expressar la possibilitat que el
mateix  nen que rep la formació
exerceixi de formador dels seus
pares o gent adulta al seu vol-
tant, "transmetent les instruc-
cions del bomber". L’oficial Cla-
rella, en canvi, va mostrar-se
pessimista amb "la capacitat
que pugui tenir el pare o mare
d’escoltar al nen en una situació
d’emergència". 

Antoni Cabeza va voler
incloure en el debat la pro-
blemàtica dels incendis que

afecten la gent gran, “una mas-
sa de població molt castigada
pels sinistres amb foc, sobretot
a l’hivern”, i proposa realitzar
xerrades preventives a casals
d’avis i clubs de reunió de la
majoria d’avis de Barcelona. 

En aquest punt del debat, el
mateix tècnic de Prevenció va
voler posar de manifest el
barem estadístic usat com a
referència per mesurar si un
programa funciona o no.
"Nosaltres sense comparar
veiem moltes coses que es
poden millorar però la classe
política compara, i no veu la
necessitat urgent de destinar-hi
més recursos perquè hi ha pro-
blemes amb més incidència de
víctimes mortals a la població".
Per a Cabeza, ara que es parla
de Prevenció i Protecció Civil a
Bombers, s’hauria de poder
"afinar en noves qüestions que
s’han començat fa uns anys”
referint-se a la prevenció opera-
tiva i la investigació sinistral. En

 La novena taula rodona

proposada per Fahrenheit 451 va

debatre els punts forts i febles de

la prevenció a Bombers

Per a l’oficial Clarella és
“un contrasentit

demanar grans plans
d’emergència i no

actuar a petita escala”

Les claus del proper debat
El tema proposat per a la pròxima taula rodona de la revista Fahrenheit 451 serà “Convivència o
relació entre el personal de suport i el personal operatiu de Bombers de Barcelona”. 
Al debat,  es plantejaran qüestions com les següents:
- Podrien els bombers treballar sense el suport dels altres?
- Tenen coneixement uns de les tasques dels altres?
- Com consideren el personal de suport el treball dels bombers
Si esteu interessats a participar, 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, al parc de l’Eixample.
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l’àmbit ciutadà, per a Cabeza,
"si la prevenció no es fa bé, tot
el que fem en protecció serveix
de poc". Lorente va expressar el
seu sentiment que "l’única pre-
venció" que pot fer és "de cara
a la família, amics i coneguts" i
va assenyalar que "necessita del
suport de l’Administració quan
és cap al ciutadà". 

Pere Martínez va proposar
començar una línia de treball en
aquest sentit amb una petita
anàlisi de les necessitats ciuta-
danes en formació de prevenció
d’incendis. De fet, el perfil del
ciutadà tipus s’ha anat modifi-
cant en els últims anys. Segons
Andreu Clarella, "estem en una
situació canviant i cal molta
més formació". Per a l’oficial, la
majoria de la massa de població
nouvinguda arriba "amb la
imatge de desconfiança dels
serveis públics del seu país i
amb la sensació que viuen a les
mateixes cases insegures al foc i
acaben llençant-se per la fines-

tra quan s’origina un incendi".
A la desinformació de la pobla-
ció autòctona se suma la d’a-
questa nova població.

Per al seu company tècnic de
Prevenció, Pere Martínez, "el
problema base és que nosaltres
tenim aquesta informació i no
arriba a on hauria d’arribar".
Martínez va suggerir "transme-

tre-la a través d’associacions de
veïns, i obligant a editar un
manual d’emergència a lliurar
en el moment de comprar un
pis". Andreu Clarella va estar
d’acord en què no existeix cons-
ciència de la importància d’in-
formar la població d’aquestes
instruccions bàsiques, i va assen-

yalar que, per exemple, "a nin-
gú no se li va acudir programar
consells de prevenció després
d’una sèrie televisiva sobre
bombers". Per a Pere Martínez
és "una qüestió de diners i
voluntat política", perquè "per
exemple, seria molt senzill
enviar un fulletó amb apunts de
seguretat, igual que les papere-
tes electorals”. 

Segons Andreu Clarella, no
existeix una voluntat real de
crear una "cultura del foc". "Es
manifesta a tots els nivells,
–comenta Clarella– des de qui
ha de dissenyar l’edifici fins al
ciutadà que no sap què fer a
casa seva quan s’origina un foc.
No es pensa en els incendis".
L’oficial va destacar la importàn-
cia del lloc que ocupa la preven-
ció d’incendis en la formació
dels futurs professionals de la
construcció, i va opinar que
"pensar-hi quan es construeix
l’edifici per crear-ho de manera
que no es propagui el foc facili-

Per a Martínez Torrado
el fet de millorar la
prevenció és “una

qüestió de diners i de
voluntat política”

 Andreu Clarella, oficial Ferran Lorente, bomber  Antoni Cabeza, tècnic de Prevenció
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ta tota la tasca". Antoni Cabeza
va destacar que aquesta és una
qüestió d’acció-reacció. Segons
el tècnic, arran dels fets de l’edi-
fici Windsor, es reben més truca-
des preguntant què poden fer
per evitar-ho al seu edifici. 

Un altre problema és l’equili-
bri màxima eficiència-menor
cost, ja que, segons Clarella, “la
seguretat ha de tenir cost rao-
nable”. Martínez opta per “nor-
mes menys restrictives que arri-
bessin a més llocs” ja que,
segons el tècnic, a vegades “les
normes simples, són més segu-
res". El mateix tècnic va expres-
sar en veu alta el desig d’arribar
"a un punt on els bombers no
haguessin d’apagar focs". 

Segons Clarella, la gent pen-
sa que els incendis són un risc
”inevitable” i, va afegir Cabeza,
“no creu que els hagi de tocar”.

Ferran Lorente va proposar
donar continuïtat a les visites de
prevenció operativa i "fer-ne
més a determinats edificis amb

més risc de patir un incendi i
que Bombers coneix poc". Men-
tre que Clarella va insistir en
que la prevenció operativa no
és útil "si no existeix una for-
mació de base". "Perquè es noti
–va afegir l’oficial– cal crear una
cultura de prevenció del foc des
del nivell universitari fins al ciu-

tadà i organitzar més la norma-
tiva contra incendis". 

En aquest aspecte, Pere Mar-
tínez va ressaltar el valor afegit
dels bombers, que s’hauria de
millorar amb la prevenció ope-
rativa i va més enllà encara pro-
posant "unificar els criteris de
treball de Prevenció i Opera-
cions". Andreu Clarella va plan-

Comprovar els fets

A propòsit dels fets de l’edifici Windsor a Madrid, el tècnic de
Prevenció Pere Martínez Torrado va considerar “correcte” que els
efectius de seguretat de l’esmentat edifici s’asseguressin
prèviament de què realment existia un problema per trucar els
bombers, "perquè d’altra manera se saturarien els serveis de totes
les ciutats per falses alarmes". Andreu Clarella va estar d’acord
amb el seu company i va remarcar que "no és el mateix que es
dispari un dispositiu a un edifici de set pisos que es doni en un
edifici de més risc" tot sentenciant que “cal valorar el nivell de
risc". Tant Clarella com Martínez van defugir consideracions de
valor sobre l’actuació dels bombers, i van expressar el desig de
treballar per tal d’evitar que es pugui repetir mai un sinistre
d’aquest tipus a qualsevol indret del món. 

 Pere Martínez, tècnic de Prevenció

tejar "tornar als llocs del sinis-
tre més sovint després dels
incendis per analitzar què ha
passat i treure conclusions com
a mínim d’evolució".

Antoni Cabeza va enllaçar
aquest suggeriment amb l’anà-
lisi post-sinistral per part dels
comandaments en servei "una
eina que des de prevenció
podem aportar a aquesta anàli-
si és l’elaboració de la docu-
mentació que vosaltres feu ser-
vir". Martínez va afegir que
"necessitem les vostres dades
per saber com ha anat". Respec-
te a això, el bomber Lorente va
suggerir que "els tècnics de pre-
venció estiguessin a les reu-
nions que fem d’operativa,
desprès de venir del foc".

En conclusió, els assistents
van llençar un acord oral per
potenciar aquesta línia de
col·laboració i treballar en la
prevenció i protecció contra
incendis amb els mitjans actuals
de Bombers de Barcelona. !

Martínez va expressar
el desig de poder

“unificar els criteris de
treball de Prevenció i

Operacions"



Més del 50% de les actuacions de Bombers són tècniques i no impliquen
l’extinció d’incendis. Per això, la seva roba ha de protegir de les cremades
i ser prou còmoda per a missions prolongades i tasques tècniques.

26 Un nou estàndar a les peces de
roba dels bombers

A
Europa, la norma EN
469 estableix el perfil
de rendiment de les
peces contra incendis.

Els vestits convencionals es
composen per un material mul-
ticapes que inclou teixit exte-
rior ignífug, barrera humida,
capa aïllant i folre interior. Tan-
mateix, la capa termoaïllant
tèxtil presenta diversos incove-
nients. Tot i que les fibres ofe-
reixen el volum d’aire necessari
propi del millor dels aïllants i

atrapen l’aire en aquest espai,
els aïllants tèrmics convencio-
nals fan les peces de roba pesa-
des i incòmodes. Si l’usuari rea-
litza una activitat física intensa,
la roba absorbeix una gran
quantitat de transpiració, s’hu-
medeix, es torna més pesada i
per tant, augmenta el risc d’es-
caldadures. A més, l’aïllant de
fibra convencional perd volum
amb el pas del temps, fet que
comporta un augment conside-
rable del percentatge de risc si
la peça s’utilitza durant perío-
des prolongats. 

Per aquesta raó, Gore ha de-
senvolupat un producte com-
pletament novedós, permetent
que la construcció del vestit
d’intervenció sigui de tres capes
en lloc del tradicional quatre
capes. L’element principal d’a-
quest nou desenvolupament és
el Gore-Tex® Airlock ®. El resul-
tat d’aquesta nova tecnologia
permet que l’uniforme d’inter-
venció estigui per sobre de les
exigències de les normes euro-
pees, a la vegada que sigui molt
més transpirable, tingui major
flexibilitat i s’assequi abans. 

Per M. Haag, WL Gore & Associates

AL
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La característica única d’a-
questa nova tecnologia és la
substitució de la capa aïllant
convencional, usada fa més de
20 anys, amb un sistema d’es-
paiadors de silicona. Aquests es-
paiadors termoestables i resis-
tents als productes químics es-
tan formats per silicona espu-
mejat i s’apliquen a un material
de reforç que, a la vegada, s’u-
neix a la membrana microporo-
sa Gore-Tex®. En l’espai entre
aquesta capa i un folre fi se for-
ma un coixí d’aire aïllant.
Aquesta innovadora tecnologia
ofereix als bombers una extra-
ordinària protecció tèrmica amb
el confort propi d’una peça im-
permeable Gore-Tex. A més d’o-
ferir els avantatges bàsics de la
impermeabilitat, la transpirabi-
litat i les propietats tallavent, la
barrera antilíquids de les peces
contra incendis també protegei-
xen a l’usuari i disminueix l’im-
pacte del temut vapor d’aigua
recalentat, mantenint-se intacta

fins i tot a temperatures de fins
a 260°C,  i impedeix que la pols
fina i els líquids químics perillo-
sos penetrin en la peça de roba. 

Gore-Tex® Airlock® ofereix
un grau de protecció tèrmica
semblant al de les peces de roba
protectores amb aïllant tèxtil,
però presenta unes millors ca-
racterístiques fisiològiques d’ús. 

El menor esforç tèrmic d’a-
questes robes reforça el rendi-
ment de l’usuari i la seva capaci-
tat de concentració. Per tant,
millora la seguretat activa dels
bombers. Segons les enquestes
realitzades per I’Institut d’Inves-
tigació Hohenstein d’Alemanya,
l’avaluació del nou aïllant no
tèxtil va donar uns resultats ex-

cel·lents en comparació amb
l’aïllant convencional: transfe-
reix un 30% o més de transpira-
ció líquida; absorbeix aproxima-
dament un 40% menys de trans-
piració i, per tant, s’asseca apro-
ximadament un 30% més ràpid
que el convencional. Presenta
una transpirabilitat un 150% su-
perior que l’estructura de mate-
rial requerida per la norma
HuPF per a aïllants tèrmics. A
més, protegeix constantment
contra la calor creada pel siste-
ma d’espaiadors, redueix en un
50% o més el pes de la capa aï-
llant i millora significativament
la llibertat de moviment en eli-
minar la rígida capa aïllant.

Nombrosos cossos de bom-
bers d’Europa i Àsia ja utilitzen
les peces de roba Gore-Tex®
Airlock®. Barcelona va provar
l’esmentada tecnologia durant
els últims capionats d’excarcera-
ció celebrats a Plymouth (Regne
Unit), amb un resultat més que
satisfactori. !

Amb la tecnologia de
Gore-Tex Airlock es
substitueix el material
aïllant convencional per
espaiadors de silicona

Transpira un 150% més
que l’estructura de

material exigida per la
norma HuPF per a

aïllants tèrmics

 Bombers de Barcelona va provar

aquesta nova tecnologia en les

peces de roba als campionats de

Plymouth d’excarceració
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El divendres 4 de febrer, el Cau del Jubilat va
celebrar l’assemblea general ordinària del 2005.
Per convocar-la, i seguint la tradició d’altres
anys, els socis participants van aprofitar una de
les sortides programades, a Montferri.

El Cau del Jubilat celebra
l’assemblea 2005

L
’assemblea general del
Cau del Jubilat va comptar
amb la participació de 64
assembleistes, més d’una

tercera part dels socis actius
actuals. 

L’acte protocol·lari va co-
mençar amb la tradicional ofre-
na de flors als morts en servei al
monument de Bombers de Bar-
celona, al parc de l’Eixample.
Tot seguit, els participants van

sortir en dos autocars facilitats
per la Direcció del Servei cap al
castell de Rocamora, prop del
poble de Montferri a l’Alt
Camp.  Per assegurar una major
participació en l’excursió, el Cau
va subvencionar una part de les
despeses.

En arribar a Montferri, els
socis van esmorzar al restaurant
del castell i van visitar l’ermita
de la Mare de Déu de Montse-

rrat acompanyats d’un guia de
la zona. Els excursionistes van
tornar al castell un cop acabada
la visita i van celebrar-hi l’as-
semblea general ordinària d’a-
quest 2005. 

El tema central de la reunió
va ser la modificació dels esta-
tuts del Cau del Jubilat de Bom-
bers de Barcelona. Aquest canvi
suposa la legalització dels socis
beneficiaris, categoria que
inclou vídues i familiars directes
dels socis morts; i dels socis sim-
patitzants, grup que aglutina
persones que no són bombers
però acompanyen el grup del
Cau i  participen de forma acti-
va en les activitats que s’orga-
nitzen. A més, els canvis ens els

Per convocar
l’assemblea, es va
organitzar una sortida
turística, aquesta per a
homes sols a Montferri

EL
 C
AU
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EL
 J
UB
IL
AT

 Durant les festes del patró, es

van lliurar dos escuts elaborats pel

sanitari jubilat i membre del Cau,

Agustí Pech, a la cap del Serveis

Sanitaris del Cos, Pilar Pulgar
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estatuts preveuen la possibilitat
d’admetre a l’agrupació altres
dues categories: socis adherents
i socis protectors. La primera,
estaria integrada per jubilats
d’altres serveis municipals de
Barcelona o d’extinció de Cata-
lunya, mentre que la segona
estaria formada per persones
físiques o jurídiques que volen
afavorir les activitats organitza-
des pel Cau. 

Després de tractar els temes
més rellevants de la jornada,

l’assemblea va continuar amb
l’aprovació de l’estat de comp-
tes i del pressupost de despeses
pel present exercici fiscal. 

Com altres anys, dos bom-
bers en actiu van acudir a la reu-
nió. No va assistir-hi, en canvi,
cap representant de la Direcció
del Servei, ja que formaven part
del gabinet de crisi constituït
per al Carmel.

Finalitzada la reunió, els
assistents van organitzar una
calçotada al mateix restaurant.

Des de la celebració de l’assem-
blea general ordinària, el Cau
ha celebrat altres sortides. La
primera d’enguany, el 22 de
febrer, va portar als membres
del Cau al castell de Milmanda,
a la Conca del Barberà. 

El 12 de març es va organit-
zar la segona excursió, on es van
visitar les Fonts del Llobregat, a
prop de Castellar de N’Hug a
1300 metres d’altitud. Unes
fonts que brollen entre la roca
calcària i la vegetació. !
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L’Agrupació Cultural i Esportiva ha organitzat la desena edició de la Set-
mana Blanca de Bombers a l’estació d’esquí de Baquèira-Beret. Bombers,
policies i sanitaris han gaudit del bon estat de les pistes i el bon temps.

10 anys de Setmana Blanca

L
a Setmana Blanca organit-
zada per l’ACE ha com-
plert deu anys. Des de la
primera edició d’aquesta

sortida esportiva, al 1995, ha
augmentat considerablement el
nombre de participants: dels 18
d’aquella primera estada s’ha
passat a gairebé 400 al 2005.
Bombers, policies i sanitaris d’a-
rreu de l’Estat comparteixen
dies d’esquí a l’estació de
Baquèira-Beret. Els participants,
però, no només esquien, també
intercanvien impressions de la
feina quotidiana, els problemes
professionals, els coneixements,
etc. És precisament aquest
intercanvi un dels punts clau per

a l’èxit de la Setmana Blanca.
Enguany, a més, el bon temp ha
acompanyat als esquiadors
durant tota la setmana, i s’ha
gaudit d’un estat excel·lent de
les pistes. La bona climatologia
ha contribuït a què els esquia-
dors tornessin a casa satisfets
pels dies d’esquí, amb ganes de
tornar l’any pròxim i paraules
d’elogi per a l’organització de la
sortida. 

A més de les activitats a pista
se n’han organitzat d’altres,
que any rere any també han
esdevingut tradicionals de la
sortida. Per exemple, la festa de
la Disco, on els participants
remarquen el paper protagonis-

 Alguns membres de Bombers en un moment de la esquiada

ta dels companys del Consorci
de València en l’animació de la
festa. 

L’ACE ha tornat a comptar
amb el suport d’Intersport, la
firma comercial especialitzada
en material esportiu, que ha
col·laborat desinteressadament
amb la cessió de material espor-
tiu. Tanmateix, tot i el seu
interès, el representant d’Inters-
port, Jaume Petit, no va poder
assistir a Baquèira-Beret. 

També malgrat el bon am-
bient viscut del 9 al 14 de gener,
alguns contratemps van perju-
dicar dos assistents –un de Bil-
bao i un de Barcelona–, que es
van poder solucionar. !
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 Els participants de l’ACE de

Bombers al Campionat de

Catalunya de Cross 

El Campionat de Cross per a Bombers i Policies es
va traslladar en la seva cinquena edició a Lloret
de Mar, emmarcat enguany dins del Campionat
d’Espanya de Cross. Tot i així, la secció d’atletis-
me va tornar a realitzar una actuació destacada.

L
a cinquena edició del
Campionat de Cross de
Catalunya  per a Bombers i
Policies s’ha traslladat a la

població de Lloret de Mar. Que-
da desbancat així l’emplaça-
ment del fossar del Castell de
Montjuïc, on havia tingut lloc la
prova en les quatre edicions
anteriors. Un  any més, això sí,
la Prefectura Superior de Policia
de Catalunya ha estat al capda-
vant de l’organització. 

El trasllat obeeix a la inclusió
d’aquesta cinquena edició del
Campionat de Cross de Catalun-
ya dins del marc del Campionat
d’Espanya de Cross de Policies,
que es celebrava a la població
de la Costa Brava al 2005. 

El circuit d’enguany, a Lloret
de Mar, tenia una longitud de
2,5 km, sobre terra i amb petits
desnivells. En aquest trajecte es
van celebrar les curses de les
diferents categories del campio-

nat, establint per a la prova
master un recorregut de 5
quilòmetres, i de 10 per a la
sènior.  

La secció d’atletisme de l’ACE
va ser representada per Tomás
Chiva, Juan Carlos Aranda, Juan
M. Pinilla, David Infantes i Jordi
Asín. Entre els participants de
Bombers de Barcelona, els
millors resultats els van obtenir
uns veterans d’aquesta prova.
Mentre Tomás Chiva guanyava
en la categoria master C, Juan
Carlos Aranda obtenia el segon
lloc a la master A. 

El cap d’Unitat Joan Asín va
assistir com a representant del
Servei en els actes de lliurament
de guardons als guanyadors de
la competició. !

El Campionat de Cross de Cata-
lunya viatja a Lloret 

Tomás Chiva va
guanyar en categoria
master C i Juan Carlos
Aranda va quedar
segon a la master A
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Per tal de celebrar com
cal el 25è aniversari de
la promoció dels "beca-

ris" aquest 2006, alguns
membres d’aquella lleva han
creat un grup de treball.
L’objectiu  és recollir fotogra-
fies, filmacions o altres re-
cords relacionats amb els
"becaris" per elaborar un au-

diovisual que poguem gaudir
tots, en un gran acte que s’aca-
barà de definir pròximament.

Podeu fer arribar les vostres
aportacions o comentaris per al
projecte de commemoració dels
25 anys dels “becaris” a Pedro
Abaurrea, de Vall d’Hebron torn
A; Toni Medalla, Sant Andreu
(B); Agustí Latorre, Vall d’He-

brón (C): Xavier Torrent, Llevant
(D); Antonio de Ros, Zona Fran-
ca (C); Manuel Gallart, l’Eixam-
ple (A); Jordi Asin, l’Eixample
(D), i Jesús Martínez Armesto,
del departament de Formació
(telèfon 753 57), amb el mail
jmartineza@mail.bcn.es. !

Les dades del darrer Baròme-
tre Trimestral de Barcelona,
publicades aquest març,

posen de relleu un cop més la
bona imatge de què gaudeixen
els Bombers de Barcelona. 

Sobre la crisi del Carmel, un
90% dels ciutadans enquestats
considera “més aviat correcta”
l’actuació dels Bombers. El barò-
metre de la ciutat mostra els
resultats de 800 enquestes realit-
zades entre el 14 i el 16 de març
a habitants de Barcelona amb
edats a partir dels 18 anys. 

D’altra banda, l’Associació de
Damnificats, Veïns i Comerciants
del Barri del Carmel ha lloat
també l’actuació dels Bombers.
Els veïns han expressat el seu
agraïment per la “professionali-
tat i l’entrega” demostrada
després de l’esfondrament. !

Els més ben
valorats 

Recolzament de Santiveri
als bombers esportistes

salut, dietètica i nutrició espor-
tiva. Des de Santiveri, respon el
doctor Francesc Rosés. 

Enguany, Santiveri continua
la seva col·laboració amb Bom-
bers. Ja ha proveït els esportis-
tes que participaran als Jocs
Mundials de 2005 a Québec,
Canadà, amb nutrients i mate-
rial per a la preparació. ! 

S
antiveri col·labora amb
Bombers de Barcelona
oferint assessorament
tècnic i nutrients per a

la pràctica de l’esport. Des del
1996, any de la primera expe-
riència de col·laboració, al
Raiverd, Pilar Pulgar coordina
des de Bombers les demandes
dels companys en matèria de

Els ‘becaris’ fan 25 anys

 “Baptisme” dels “becaris” al 81
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de Bombers 2005

L
luís López Cuadradas ha
repetit el primer lloc de la
classificació de Bombers a
la Cursa, el 3 d’abril del

2005. López, amb un temps de
34’40” va ser el primer bomber
classificat, obtenint la posició 93
de la general. Darrere d’ell, va
entrar Juan Carlos Aranda, amb

Guardonats per
l’institut Barraquer

 Foto del lliurament, cedida per

l’Institut Barraquer

35’12” i 118è a la general; i en
tercer lloc, Víctor Dobaño, amb
35’51” i la posició 167. A la
competició per equips, Bombers
ha superat el conjunt de la
Guàrdia Urbana. La setena
edició de la Cursa, amb més de
9.000 inscrits, ha superat amb
escreix els 8.230 del 2004. !

L’Associació Professional de
Rescat en Accidents de Tràn-
sit (APRAT) estrena web

(www.aprat-es.com), amb notí-
cies i documentació d’aquest
apartat de la seguretat viària.

Allà hi trobareu més infor-
mació sobre el Primer Campio-
nat Nacional de Rescat en Acci-
dents de Trànsit i la jornada de
taules rodones, dels propers 14,
15 i 16 de setembre. !

L’APRAT
estrena web
i campionat

L’Assemblea General de l’Insti-
tut Barraquer del 30 de març,
va decidir, amb unanimitat de

la Junta Rectora, atorgar a Bom-
bers de Barcelona el seu reconei-
xement com a “cooperador de
mèrit”. Aquesta distinció es va
lliurar coincidint amb la celebració
del nostre patró. La va entregar el
professor Joaquín Barraquer, di-
rector executiu de l’Institut, al di-
rector del Servei, Antoni Pallarés. 

Volem agrair l’assistència que
els equips mèdics de l’Institut Bar-
raquer presten als bombers, i ma-
nifestar la voluntat del Servei de
mantenir les entranyables i anti-
gues relacions de cooperació en-
tre ambdues institucions. !
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Per David Zapater
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