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A
quest 2006,
Bombers co-
mença una
nova etapa.
La Central de
C o m u n i c a -

cions (CECOB) passa a la
història al mes de març per
deixar pas a la tecnologia
més puntera i donar lloc a la
integració dels serveis d’e-
mergència per a Barcelona
en una única sala, junt amb
la Guàrdia Urbana i els Mos-
sos d’Esquadra. 

Neix així un nou concepte
de la gestió d’emergències a
la nostra ciutat, del qual en
som una part important. No
en và hem realitzat 16.020
sortides durant el ja tancat
2005, de les quals, més de
8.600 han estat per incendis
o actuacions de salvament. 

Bombers de Barcelona op-
timitza així els seus recursos

Tecnologia 
i servei
tecnològics i modernitza,
amb aquesta integració a la
Sala Conjunta de Comanda-
ment, les seves telecomuni-
cacions. En aquest marc, el
2006 serà el primer any que
treballarem integrats en la
xarxa RESCAT, la Xarxa d’E-
mergències i Seguretat de
Catalunya, i això s’ha de no-
tar, en disposar d’un canal
on prima la confidencialitat i
la prioritat, en casos d’emer-
gència.

Precisament en l’emer-
gència és on Bombers ha tor-
nat a demostrar aquest
2005, que som especialistes.
Del total de serveis requerits
als parcs de Bombers, hem
arribat a més del 94% en un
temps inferior als 10 minuts.
Aquestes marques complei-
xen amb escreix els compro-
misos municipals establerts a
la Carta de Serveis del Cos,
que fixa el mínim en el 90%,

i ens animen a seguir millo-
rant la nostra qualitat de
servei al ciutadà.

Però des de la Direcció sa-
bem també que el bomber
necessita serveis per a ell
mateix. Per això s’ha posat
en marxa un dispositiu  al-
ternatiu i complementari
d’atenció mèdica per als
membres de l’SPEIS, a través
del qual es poden realitzar
consultes de caràcter psi-
cològic en la més estricta
confidencialitat, el progra-
ma Pre-B.

El repte per al 2006 és se-
guir treballant per millorar
el nostre nivell de servei i les
condicions de treball dels
nostres professionals, per-
què a Bombers de Barcelona,
les persones sou el nostre
principal valor. �
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Del CECOB al nou Centre
de Gestió d’Emergències
L’1 de març, Bombers s’ha incorporat a la Sala Conjunta de Comandament,
on ja actuen la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, amb nous equipa-
ments tecnològics i un plantejament d’optimització de recursos.

D
esprés d’anys de fun-
cionament ininterrom-
put, el Centre de Co-
municacions de Bom-

bers (CECOB) ha desaparegut
del parc de l’Eixample. Aquesta
instal·lació dels Bombers s’ha
traslladat a l’espai reservat a la
Sala Conjunta de Comanda-
ment, on ja actuen coordinada-
ment la Guàrdia Urbana i els
Mossos d’Esquadra. 

Neix així el Centre de Gestió
d’Emergències, que integra
Bombers de Barcelona a la xarxa
d’emergències de la ciutat.

Aquesta integració equipararà
la tecnologia de l’SPEIS a la de
la resta de cossos actuants a
Barcelona i a tot Catalunya,
sota la xarxa RESCAT (Xarxa
d’Emergències i Seguretat de
Catalunya). 

A més de la modernització
de terminals, un dels principals
avantatges d’aquesta incorpo-
ració als sistemes informàtics co-
muns serà l’accés compartit a la
informació d’emergències i la
possibilitat d’usar canals de co-
municació privats i protegits
d’intromissions. 

De fet, RESCAT és una xarxa
d’emergències i seguretat a Ca-
talunya creada per la Generali-
tat per respondre a les necessi-
tats dels diversos cossos de se-
guretat i emergències que ope-
ren en el territori. L’Ajuntament
de Barcelona s’hi va adherir a
través d’un conveni signat entre

Bombers equipara la
seva tecnologia a la de
la resta de cossos a
Barcelona i Catalunya,
sota la xarxa RESCAT
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l’alcalde, Joan Clos, i la conselle-
ra d’Interior, Montserrat Tura, el
passat mes de setembre, la qual
cosa permet tant la Guàrdia Ur-
bana com l’SPEIS utilitzar els re-
cursos d’aquesta xarxa. La solu-
ció tecnològica implantada amb
RESCAT permet establir comuni-
cacions de veu, dades i localitza-
ció de flotes per GPS, d’una ma-
nera més segura i fiable, i prio-
ritza les comunicacions corres-
ponents a les tasques de coordi-
nació de tots els usuaris en si-
tuació d’emergència. 

La coordinació, clau

Es tracta, doncs, d’un sistema
de comunicacions adaptat i de-
senvolupat per tal de respondre
de manera efectiva, tant en si-
tuacions diàries, com en el cas
de situacions crítiques de coor-
dinació en les actuacions d’e-
mergència i seguretat. 

Joan Albert Dalmau, gerent

del Sector de Seguretat i Mobili-
tat, valora aquesta incorpora-
ció de Bombers a la instal·lació
de la Sala Conjunta de Coman-
dament com un pas endavant
per a l’organització de l’SPEIS,
que “inicia així un procés d’in-
novació i creixement dels recur-
sos tant personals com tecnolò-
gics, que augura una millora
de les condicions de treball i de
resposta dels bombers”. Aques-
ta implantació de sistemes tec-
nològics comuns i passarel·les
informàtiques per tal de com-
partir les dades ja funciona
amb èxit a la Guàrdia Urbana,
amb els Mossos d’Esquadra. 

Des del desplegament del
cos de policia autonòmic a la
capital catalana, al novembre
de 2005, les dues policies han
centralitzat les seves comunica-
cions i centres de comanda-
ment a l’emplaçament del ca-
rrer Lleida 28, que va ser total-
ment renovat per acollir la nova
Sala Conjunta de Comanda-

ment. La incorporació de Bom-
bers completa el dispositiu mu-
nicipal d’emergències, i va ser
efectiva el passat 1 de març. 

La laboriositat del trasllat ha
radicat no tant en la reestructu-
ració de la plantilla, sinó més
aviat en la complexitat tecnolò-
gica de migració de dades in-
formàtiques, accessibilitat i
compatibilitat del nou sistema. 

A partir de l’entrada en fun-
cionament del Centre de gestió
d’Emergències de Bombers de
Barcelona, les trucades són fil-
trades per un operador telefò-
nic externalitzat. Al centre, hi
presten servei un cap de sala i
un cap de guàrdia, de Bombers
de Barcelona, i dos operadors. 

La nova instal·lació munici-
pal s’ha equipat amb 4 bases i
un centre de gestió. Aquestes
millores tecnològiques coinci-
deixen amb la renovació de ma-
terial i dels equips de telecomu-
nicacions de Bombers que està
duent a terme l’Ajuntament i

⇐ El canvi d’ubicació implicarà la
modernització de terminals i  la
integració a la Sala Conjunta de
Comandament

⇑ A la pàgina anterior, una
imatge històrica de la Central de
Comunicacions de Bombers al parc
de l’Eixample
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que suposa, entre altres millo-
res, equipar la flota de vehicles
amb sistemes de localització
GPS i renovar els sistemes i pro-
grames informàtics. Així, la in-
versió efectuada permet adqui-
rir 116 terminals mòbils amb
GPS i 192 terminals portàtils per
al personal operatiu en servei.
“La intenció és fer de Bombers
de Barcelona un servei encara
més eficaç, i millorar l’eficiència
que ja caracteritza aquest ser-
vei”, assegura Dalmau. 

Segons el gerent del Sector,
tota aquesta operació ha de
permetre a mig termini que,
per exemple, quan hi hagi una
situació d’incendi a un punt
concret de la ciutat, una truca-
da rebuda a través de Bombers
activi automàticament un dis-
positiu d’avís als serveis policials
que hi han d’acudir. 

Es tracta d’un sistema proto-
colitzat, que ja funciona a al-
tres grans ciutats europees i
nordamericanes, i que estalvia

temps en la coordinació de re-
cursos  de diferents serveis en
les emergències. 

Actualment, des de la Sala
Conjunta es visionen les càme-
res municipals a la via pública i
les del Servei Català de Trànsit.
L’Ajuntament treballa amb la
voluntat d’aconseguir disposar
també de les imatges del circuit

de vigilància de les andanes del
servei del metro que gestiona
TMB i d’altres instal·lacions sus-
ceptibles de ser escenari d’una
emergència a la ciutat. 

Totes  aquestes  millores  tec-
nològiques responen a la volun-
tat municipal de millorar els re-
cursos operatius de Bombers. En

aquesta  línia, es  troba  la futu-
ra construcció del parc de la zo-
na portuària i del nou parc de
l'Eixample (vegeu requadre su-
perior), així com l'adquisició de
nous vehicles. 

Una  altra  de  les línies que
impulsa l'Ajuntament és la in-
corporació de nous efectius, a
un ritme de 30 noves places a-
nuals els darrers anys, que puja-
ran  enguany fins a 45. Aquesta
política de  creació de noves pla-
ces permetrà renovar bona part
de la plantilla –195 nous bom-
bers– entre 2000 i 2007, i rejo-
venir l'edat mitjana del Cos.
També es duen a terme proces-
sos de promoció vertical per no-
drir diferents graons de l'escala
de comandament.

Aquestes inversions i actua-
cions tenen per objectiu, segons
reconeix Dalmau, "millorar les
condicions de treball dels mem-
bres de l'SPEIS i continuar millo-
rant la nostra resposta davant
dels ciutadans de Barcelona". �

Dos nous parcs per als bombers

Més enllà de la renovació d'equips i material, el procés de millora dels recursos de Bombers viurà en
els propers mesos un nou capítol amb la futura construcció de dos nous parcs, al port i a l'Eixample,
que completaran la distribució territorial d'instal·lacions de bombers a Barcelona. Les noves casernes
permetran optimitzar els recursos existents i donar una resposta adequada a les necessitats del
servei diari del Cos, enfocat a garantir la seguretat dels ciutadans de Barcelona i dels seus béns. 
En el cas del port, l'Ajuntament està pendent de signar un conveni amb l'Autoritat Portuària, que
preveu cedir un espai per a la construcció d'un nou parc de bombers, que substituirà les actuals
instal·lacions de l'avinguda de les Drassanes. En principi, la previsió municipal és que les obres
puguin començar al llarg d'aquest any 2006. Per una altra part, el consistori també té previst signar
un conveni amb l'Hospital Clínic, a través del qual les dues institucions fan un seguit de permutes
urbanístiques lligades al projecte d'ampliació d'aquest equipament sanitari i a la construcció d'un
nou parc de bombers.En virtut de l'acord, l'Hospital Clínic construirà noves dependències en una part
de l'espai que ocupa l'actual parc de Bombers de l'Eixample, i s'edificarà un nou parc en la part
restant de l'espai, que comptarà amb tot l'equipament necessari per donar plena cobertura a la seva
zona d'influència. La previsió inicial és que, mentre durin les obres de construcció, part dels efectius
es puguin traslladar temporalment a un altre parc (que podria ser el nou parc de la zona portuària, si
ja estigués en servei), i es mantingui una dotació operativa a la zona de l'Eixample.

La incorporació de
Bombers al Centre de
Gestió d’Emergències
completa el dispositiu
municipal 
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l programa PRE-B neix
d’una iniciativa conjunta
entre Bombers i l’Institut
d’Atenció Psicològica: Sa-

lut Mental i Toxicomanies (IAPS)
i funciona des del mes de gener
com una alternativa i un com-
plement als serveis mèdics de
què disposen els bombers per
realitzar consultes de caràcter
psicològic.

Fina ara, la xarxa assistencial
general o els serveis mèdics la-

borals del Cos eren les úniques
opcions per als bombers que re-
querien una consulta mèdica o
psicològica. Amb el PRE-B, es
posen a disposició de tots els
bombers de Barcelona, dos telè-
fons de consulta exclusius per al
seu col·lectiu, que a més mante-
nen la confidencialitat de les
dades i en garanteixen l’atenció
mèdica especialitzada. 

El doctor Juan Ignacio Paso
Luna, de Bombers, i el doctor

Antonio Bulbena, de l’IAPS, són
els principals responsables dels
equips de professionals que tre-
ballen en aquest programa de
suport PRE-B.

Bulbena, que gestiona exter-
nament un equip de professio-
nals de l’IAPS exclusivament de-
dicats al PRE-B, considera que
aquest nou programa millorarà
l’atenció als pacients, perquè “a
partir d’ara un bomber que tin-
gui problemes o qualsevol con-

El programa de salut mental de suport emocio-
nal als Bombers de Barcelona, PRE-B, és un pro-
jecte de prevenció, suport i atenció que ha creat
l’Ajuntament per als bombers municipals, en
col·laboració amb l’IMAS i l’IAPS.

Nou servei de prevenció i 
suport psicològic a Bombers

El PRE-B garantitza la
privacitat i la
professionalitat en les
consultes psicològiques
dels bombers 
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⇐ Imatge de la signatura oficial de
posada en marxa del programa
PRE-B, el passat 17 de novembre a
les oficines de Bombers de
Barcelona

sulta a fer sobre salut mental o
toxicomanies, comptarà amb
un servei especialitzat, extern,
com tenen altres col·lectius”.
Això es fa perquè l’atenció de
l’IAPS aporta molta “competèn-
cia, discreció i inclou una capaci-
tat de seguiment del pacient
que a altres circuits mèdics no
es pot donar”. 

Màxima confidencialitat

Es tracta d’un sistema que ha
de funcionar paral·lelament als
serveis mèdics habituals, preci-
sament per mantenir la confi-
dencialitat. En un primer pas,
parteix d’una trucada telefòni-
ca, que ajuda a mantenir en la
discreció la identitat de qui tru-
ca. Però de fet, s’ha de fer una
avaluació a cada pacient que ho
requereixi, i per això s’ha de cre-
ar una història mèdica. Aquest
historial es mantindrà sempre
amb caràcter estrictament con-

fidencial. Mai no estarà als cir-
cuits habituals dels hospitals, i
en cap cas no sortirà a altres cir-
cuits que no siguin dins del pro-
grama PRE-B. En aquest histo-
rial és on ha de constar l’avalua-
ció mèdica i on s’elaborarà un
programa de tractament que in-
clourà la millora de la seva salut
que li facilitarà el  desenvolupa-
ment de la seva tasca habitual. 

Des dels serveis mèdics de
Bombers, Paso destaca que el
nou servei permetrà tractar ca-
sos que ara no es detecten i “fa-
cilitarà el tractament d’aquelles
persones reticents a consultar
aquests problemes, perquè pre-
cisament els oferim la confiden-
cialitat que no tenen en altres
sistemes d’atenció de salut
mental”. 

El metge de Bombers de Bar-
celona es mostra optimista del
nou sistema perquè “ha de per-
metre que arribem també a
aquests casos que ara no es de-
tecten, i els tractem”. �

El 17 de novembre es va
signar oficialment el
conveni entre l’IAPS i
l’Ajuntament per al
programa PRE-B

Què és l’IAPS

L’IAPS recull una antiga tradició
de l’Ajuntament de posar en
marxa programes de salut
mental.
Segons el doctor Bulbena , el
de Barcelona és l’únic govern
municipal a Espanya que
disposa d’equipaments de salut
mental propis, que existeixen
des de fa més de 50 anys. A
més, va ser el primer en obrir
una unitat de Salut Mental i
Toxicomanies a Espanya,
concretament a l’Hospital del
Mar. En l’actualitat, disposa de
diversos centres i hospitals
especialitzats  en l’atenció
psicològica. 
L’IAPS i l’IMAS  gestionen el
40% del sector d’urgències de
la ciutat. Des de l’Ajuntament
de Barcelona, es gestionen
quatre hospitals en l’àrea
metropolitana: Pere Camps,
l’Esperança, Centre Fòrum i
l’Hospital del Mar.
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ntre el dies 10 i 15 d’octu-
bre, la ciutat de Hamilton,
a Nova Zelanda, va acollir
el Campionat mundial

d’excarceració, on hi participa-
ven 22 equips d’Escòcia, País de
Gal·les, Anglaterra, Nova Zelan-
da, Austràlia i Espanya; i entre
ells, Bombers de Barcelona. 

Com descriu l’oficial Jordi
Asín, membre de l’equip barce-
loní, el viatge va ser “intermina-
ble” però va donar pas a un pa-

ís “amable i amb uns paisatges
meravellosos”, que “compensa-
ven el cansament de tantes ho-
res de vol cap a les nostres antí-
podes”. 

L’expedició de Barcelona va
dedicar els primers dos dies de
l’estada a reconèixer escenaris,
eines i materials a utilitzar. En
aquesta edició, s’introduïen no-
vetats com l’ús de vehicles nous,
de la marca Holde (Opel a Eu-
ropa); la prohibició d’eines hi-

dràuliques a la maniobra limita-
da (només serres de sabre); i el
realisme dels escenaris. 

El 13 d’octubre es va realit-
zar la primera maniobra, il·limi-
tada; l’endemà, la ràpida, i el
dia 15, la limitada. 

Els representants de Bom-
bers van obtenir el 8è lloc de la
classificació general, el 5è en la
maniobra limitada i la 4a posi-
ció en l’apartat tècnic en el con-
junt de les tres maniobres realit-
zades. Tanmateix, el resultat
més satisfactori de la participa-
ció al campionat va ser rebre el
trofeu a l’equip que representa-
va millor l’esperit del campio-
nat: assistir per aprendre i tras-
lladar-ho al seu servei per millo-
rar aquestes intervencions. �

L’equip de Bombers va ser premiat al Campionat
mundial d’excarceració de Hamilton, per ser el
grup que millor representava l’esperit de l’esde-
veniment: voler aprendre per traslladar els co-
neixements al seu servei.

Bombers de Barcelona rep un
guardó a Nova Zelanda 2005

⇐ ⇓ A l’esquerra, els membres de
Bombers de Barcelona amb altres
participants al campionat. A baix,
els escenaris i una de les actuacions
de l’equip barceloní a Hamilton
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⇐ Alguns dels membres d’APRAT,
després de la reunió amb els
organitzadors de la segona edició
del campionat, a Pamplona 

Navarra acollirà al mes de
juny el II campionat nacional 

L
’1 i 2 de juny, Bombers de
Navarra – Consorcio para
el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de

Navarra – organitza a Pamplona
la segona edició del Campionat
Nacional de Rescat en Accidents
de Trànsit. Abans, el 30 i 31 de
maig, la cita és amb la II Jorna-
da d’actuacions de rescat en ac-
cidents de trànsit. Enguany, la
trobada tècnica extèn la seva
durada i planteja tres taules ro-
dones sobre la coordinació dels
diferents serveis que actuen en
un accident de trànsit; les nove-

tats tècniques relacionades amb
el rescat; i la recepció hospitalà-
ria dels accidents. 

Al campionat, enguany s’ha
ampliat la participació de ser-
veis de bombers fins a 20 e-
quips, en lloc dels 17 que van
acudir a Barcelona, amb un mà-
xim d’una representació per cos.
L’estructura de les proves s’or-
ganitzarà igual que a la primera
edició, en dos dies consecutius,
al parc Antoniutti. En aquesta
ocasió, l’equip d’àrbitres comp-
tarà amb membres d’APRAT,
amb experiència internacional i

Pamplona serà la seu del pròxim Campionat Nacional de Rescat en Acci-
dents de Trànsit, del 30 de maig al 2 de juny. Enguany, la participació s’am-
plia a 20 equips i la durada de la II Jornada Tècnica, a dos dies.

acreditats per la UKRO. L’orga-
nització britànica proveirà de
jutges principals la competició. 

Amb tots aquests ingredien-
tes, esperem que la participació
del nostre Cos estigui al mateix
nivell o més encara que a la pri-
mera edició, on l’equip de Fer-
nando Jovellar, Núria Molina,
Juan C. Guarné, José A. Alcoba,
Pedro Torres i Eduard Just va
aconseguir el segon lloc a la
classificació general, primer a la
prova il·limitada i premi al mil-
lor cap d’equip, per a Jovellar.
Tot un èxit difícil d’igualar. �

Neix la revista “Rescate Vial”

“La primera revista espanyola
dedicada exclusivament a les
tècniques de prevenció i actuació
en accidents de trànsit”, com es
defineixen ells mateixos,
apareixerà amb periodicitat
trimestral. Rescate Vial aborda
temes i novetats del món de
l’excarceració i el rescat en
accidents de trànsit. 
L’Associació Professional de Rescat
en Accidents de Trànsit, (APRAT),
actuarà ocasionalment en qualitat
d’assesora tècnica i de continguts,
a canvi de la difusió gratuïta de
la revista entre els seus associats. 
Per a més informació, visiteu
www.publica.es.  

⇓ L’equip de Fernando Jovellar, Núria Molina, Juan C. Guarné, José A.
Alcoba, Pedro Torres i Eduard Just posa amb el trofeus





1122

SE
RV
EI
S 
DE
ST
AC
AT
S

A
l novembre, Bombers
va intervenir a Nou
Barris a conseqüència
de l’esfondrament

parcial d’una paret de totxo a
sota de la terrassa del soterrani
de l’edifici núm. 164-166 del
carrer Artesania. A banda del
desplaçament de terra supor-
tada, les runes es van abocar

L’últim trimestre de 2005 es va tancar amb un
nombre significatiu de sinistres per esfondra-
ment, mentre el 2006 obre amb diversos incendis
en vivendes, entre els quals s’ha de comptabilit-
zar la primera mort de l’any per aquesta causa.

sobre el pati posterior de les
dues finques del c. de les Torres,
fins a una altura d’una planta. 

Atès el risc de nous esfondra-
ments es va prendre la decisió
de desallotjar els inquilins de 4
vivendes de la planta baixa i
l’entresol, en total unes 14 per-
sones. El mateix dia un altre
esfondrament va motivar de

⇐ Un incendi al carrer de Sants va
produir la primera víctima de l’any
2006 per aquesta causa. A la
imatge, un foc similar al carrer
Ciutat de Granada

nou l’actuació de Bombers a la
pça. Reial, núm. 10. Una bastida
d’uns 15x15 metres que s’estava
fent servir en l’enderrocament
manual d’una finca veïna va es-
fondrar-se parcialment. 

Aquestes obres portaven pa-
ralitzades des de feia mesos,
i davant el risc de noves cai-
gudes de trossos de paret i de
la mateixa bastida sobre les ter-
rasses de dos restaurants de
sota, es va comunicar al respon-
sable d’aquests establiments la
clausura com a zones de restau-
rants al públic les superfícies
que queden a sota de la terrassa
posterior.

Només vuit dies després va
produir-se un altre cas d’aques-
tes característiques. Va ser al c.
Sant Pau, número 122, en caure
una part del terra del lavabo
d’una vivenda de la tercera
planta. Com a primera mesura
d’urgència, Bombers va proce-
dir a l’apuntalament de les bi-
gues de fusta del lavabo, que es

Bombers va haver de
rescatar un obrer
atrapat per un
despreniment de terres
a l’interior d’una rasa

Parets que
poden ferir



1133

trobaven en mal estat, i es va
prohibir l’accés i ús d’aquest
lavabo, així com el de la planta
inferior. 

Un incendi en un habitatge
provocat per causes desconegu-
des, va obligar la intervenció de
Bombers al c. Ample, núm. 35.
Un cop rescatat un dels ocu-
pants del pis, que s’havia refu-
giat al balcó, es va sufocar l’in-
cendi en menys de mitja hora,
fent servir la línia de 25 mm i
aparells respiratoris. Mentre es
realitzaven aquestes tasques
d’extinció dos bombers van
resultar lesionats, per caiguda al
carrer i lleu cremada al genoll,
respectivament. Les dues perso-
nes que es trobaven al pis en el
moment de l’incendi van ser
traslladades a l’Hospital de la
Vall d’Hebron, l’un amb crema-
des a les mans, i l’altre per una
lleugera intoxicació pel fum. 

El 22 de desembre, es va
intervenir en una obra del
carrer Arnús i Garí, núm. 1-5 per

rescatar un obrer que havia
quedat quasi totalment enter-
rat per un despreniment de
terres a l’interior de la rasa, de
3m. de fondària, en la qual
estava treballant en el moment
de patir l’accident. 

La caiguda d’un ascensor de
l’aparcament SABA del Passeig
de Gràcia amb Diputació, va
propiciar la primera intervenció
destacada del 2006. Un treballa-
dor es trobava carregant els
contrapesos a l’ascensor, que
estava en procés de muntatge,

quan va tenir lloc l’accident.
Aquesta tasca s’estava fent a
nivell de carrer, i, en caure, l’as-
censor va arrossegar dos com-

panys seus que treballaven en
aquell moment al replà del
soterrani, i van anar a parar dalt
de la cabina, que va detenir la
seva baixada una planta més
avall, al soterrani 4. Bombers els
va atendre in situ, i posterior-
ment van ser traslladats a l’Hos-
pital Clínic.

I tot i que no va ser el primer
del 2006, l’incendi que es va
produir al c. Sants, núm. 93 el
dia 11 de gener, sí que va ser,
malauradament, el primer in-
cendi amb víctimes de l’any. 

A l’arribada de Bombers, els
Mossos d’Esquadra havien for-
çat la porta i rescatat al fill, de
35 anys, però no havien pogut
fer el mateix amb la seva mare,
de 77, una dona amb dificultats
psicomotrius que es trobava a
dins del pis. Es va procedir a
sufocar les flames de forma
immediata. 

Un cop extingit, el foc va dei-
xar veure el cos de la dona com-
pletament cremat. �

Una dona de 77 anys i
amb dificultats
psicomotrius va morir
en l’incendi del c. Sants,
l’11 de gener

L’aparcament de passeig de Gràcia
amb Diputació on un ascensor va

caure al passat mes de gener, ja va
sofrir un incendi l’any 2003 ⇒
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D
urant l’any 2000, l’e-
quip b720 arquitectura
SL, associats a Barcelo-
na de l’arquitecte de

l’edifici Jean Nouvel, van fer
consultes d’aquest edifici a les
oficines de la Divisió de Preven-
ció del nostre servei de Bom-
bers. L’abril del 2001 vam infor-
mar positivament del projecte. 

La nova torre Agbar, 
un edifici de gran altura 
Una nova generació d’edificis alts s’està cons-
truint a Barcelona. La majoria s’ubiquen a Sant
Martí, en el tram final de la Diagonal. Un d’ells és
la torre “Agbar”, nom de la societat que ocuparà
aquest edifici en la majoria de les plantes.

Enmig, es va desenvolupar
una discussió interna en la divi-
sió, relativa a les mesures de
protecció contra incendis que
convenien en aquests tipus d’e-
dificis. Fruit d’aquest neguit va
ser la redacció d’un document
específic de protecció contra in-
cendis per als edificis de més 50
metres d’altura, que comple-
mentava les exigències de la
normativa vigent aleshores, la

NBE-CPI/96. Aquest document
s’inclourà oficialment en la fu-
tura ordenança municipal de
PCI, encara que ja l’apliquem,
amb la complicitat de tècnics i
promotors, des de l’any 2002. 

Al projecte de l’edifici Agbar
vam aplicar alguns dels requeri-
ments del document, ja que va
ser dels primers que es va  pro-
moure, dels més destacats i amb
l’objectiu d’aconseguir més ga-

El document específic
de protecció per a
edificis de gran altura
s’inclourà a la futura
ordenança de PCI

⇐ A la imatge, escomesa de les
columnes seques davant de la torre 

Per Ramon Eslava
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ranties i eficàcia en les tasques
d’intervenció. Els requisits con-
templen la dotació d’extinció
automàtica en tot l’edifici, enca-
ra que no ho demani la NBE; i  la
disposició de dos dipòsits  d’ai-
gua que alimentin els ruixadors
i les boques d’incendi, un en
plantes soterrani i l’altre en
plantes superiors, dimensionats
per a 120 minuts cadascun (ara
es reclama un i per a 60 minuts).
A la torre Agbar es va solucio-
nar amb un dipòsit en soterranis
i dos en les plantes intermitges,
de dimensionat reduït però amb
subministrament preferent.

També es va tenir en compte
la dotació d’un ascensor d’e-
mergència, amb doble submi-
nistrament d’energia, comuni-
cat amb una de les dues escales
reglamentàries i espais reservats
en plantes diverses per a tas-
ques logístiques pels bombers. 

A l’edifici Agbar es disposa
de muntacàrregues de grans di-
mensions associats a vestíbuls

previs i escala, que actuarien
com a espais de reserva. La idea
és assumir que es pugui utilitzar
l’ascensor per moure personal
en cas d’incendi, tant per eva-
cuar com per intervenir, tenint
en compte que l’ascensor s’ha
de situar en un sector d’incendi
diferent que el de la planta.

La torre, com a edifici d’ús
administratiu d’uns 30.000 me-
tres quadrats construïts i 34
plantes sobre rasant i 142 me-
tres d’altura (una mica menys
que la torre Mapfre i l’hotel
Ars), i segons els requeriments
de la normativa vigent, disposa
de dues escales descendents, es-
pecialment protegides i correc-
tament dimensionades pels ocu-
pants de l’edifici; sectors d’in-
cendi inferiors a 2.500 metres
quadrats; estabilitat al foc de
l’estructura de 120 minuts; ac-
cessibilitat pels vehicles de so-
cors des dels vials que l’envol-
ten; i dotació d’hidrants exte-
riors, columna seca en les dues

escales, boques d’incendi equi-
pades de 25 mm, detecció, alar-
ma i extintors.

En un edifici de tanta altura,
el rescat de persones i l’extinció
des de l’exterior queda limitat a
les plantes on arriben les nos-
tres autoescales. Per això, és es-
sencial que les mesures de pro-
tecció previstes a l’interior de
l’edifici no fallin en el moment
clau i així aconseguir una eva-
cuació fàcil i una intervenció se-
gura. És necessari assegurar l’e-
xistència d’un bon servei de
manteniment (instal·lacions de
PCI, grups de pressió d’aigua,
sectorització de vies d’evacua-
ció, etc) i de la implantació d’un
pla d’autoprotecció. �

⇑ Un exemple que fins a 28 metres
d’altura existeixen obertures
d’accès en façana

La torre compta amb
30.000 metres quadrats
construïts i 34 plantes
sobre rasant i 142
metres d’altura

⇐ Vista general de la torre, un
edifici d’ús administratiu d’uns
30.000 metres quadrats construïts,
34 plantes sobre rasant i 142
metres d’altura. 
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de l’SP 10, un cop desplegat i en
funcionament, són: 350 (altura) x
350 (amplada) x 170 (longitud)

E
l matalàs de salvament
està sens dubte vinculat a
una de les imatges més
clàssiques dels bombers,

transmeses pel cinema d’altres
èpoques: la d’un grup de bom-
bers subjectant una lona per re-
collir una persona a punt de sal-
tar des d’un edifici en flames.
Avui en dia, donada l’escassa
fiabilitat d’aquest sistema i el
risc que implicava per als propis
bombers, aquestes lones han es-
tat substituïdes per matalassos
de rescat molt lleugers i fàcil-

ment manipulables entre un mí-
nim de dues persones.

Al nostre servei, hem incor-
porat l’SP 10, per la seva lleuge-
resa i facilitat d’emplaçament.
És un matalàs de salvament in-
flable amb ampolla d’aire incor-
porada. Plegat, el conjunt es
presenta amb unes mesures
molt minses: 30 cm. d’altura per
55 cm. d’amplada per 90 cm. de
longitud. Les seves dimensions
de treball, però, un cop desple-
gat i en funcionament, sorpre-
nen: 350 x 350 x 170 cm.

L’SP 10 incorporat a Bombers
és d’SDB Continental –Ziegler.
Permet una alçada màxima de
rescat de 16 m, amb 30 segons
de temps de muntatge i 15 de
reincorporació. A més, s’alimen-
ta amb una ampolla d’aire com-
primit de 6 litres que inclou l’e-
quip i va amagada a la base del
matalàs. L’SP 10 permet trebal-
lar a una pressió mitja de 0,3
bars, i representa un pes total
de 55 kg.

El matalàs es troba a totes les
autoescales del servei �

Aquest matalàs inclou una ampolla d’aire comprimit de sis litres que per-
met muntar un equip de rescat per treballar a un màxim de 16 metres
d’alçada i amb 55 kg de pes, en només 30 segons.

El matalàs de salvament 
SP 10, inflabilitat resistent



1177L’ambulància S-20,
robusta i versàtil
Els nous vehicles adquirits per Bombers de Bar-
celona corresponen a la marca i model Opel Mo-
vano L2H2 3.0. Aquestes ambulàncies equipen
motors dièsel, amb una potència de 140 cv i una
altura per sobre dels 2,6 metres.

E
s tracta d’un vehicle ro-
bust, amb una amplada
de 2,2 m. i una longitud
màxima total de 5,95 m.

L’Opel Movano té capacitat per
fins a dos acompanyants a la ca-
bina, i en destaquen com a ele-
ments de la instal·lació elèctrica
(independent, seguint normes
de seguretat ISO EN 60601-1)
una presa exterior de 220 v. i
dues d’interiors de 12 v. i 220 v.

A l’interior, sorprèn en un
vehicle d’aquestes dimensions
la facilitat d’ús en la disposició
dels indicadors en el quadre de
comandaments. A més, els S-20
porten la guantera adaptada
per a contenir documentació
del vehicle, parts d’accident,
mapes de carretera, joc de dos
walkie-talkies, llanterna, i una
ubicació per als guants. Les se-
ves dimensions el converteixen

en un vehicle ideal per a tasques
assistencials urgents. Disposa
d’una cabina assistencial d’accés
exterior, i una altra d’accés inte-
rior. A l’exterior, s’hi pot accedir
per tres portes diferents, en fun-
ció de l’equipament necessari.
Les portes laterals contenen una
cadira de transport, una taula
de reanimació cardiopulmonar,
una nevera, un petit magatzem
per a begudes isotòniques i ai-
gua, i, darrere, l’oxigen medici-
nal, alimentat mitjançant un cir-
cuit interior composat de dos
ampolles, així com dos equips
de respiració autònoma i com-
plements, i una fèrula de buit.
Finalment, la porta lateral dreta
deixa veure material d’immobi-
lització, un matalàs de buit i ro-
ba d’intervenció.

A la cabina assistencial inte-
rior es transporta material di-
vers, des d’un porta-lliteres elèc-
tric, fins a l’utillatge d’electro-
medicina més avançat. �

El model Movano de la
gamma Opel triat per
Bombers fa una
amplada de 2,2 m. i una
longitud de 5,95 m.

⇓ La S-20 transporta en cabina i al
contenidor, des d’un porta-lliteres
elèctric a utillatge
d’electromedicina avançat
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E
l departament de vestua-
ri, depenent de Serveis
Generals, s’encarrega de
l’adquisició, manteniment

i reposició de les peces que con-
formen la uniformitat de Bom-
bers. Està en contacte amb la
comissió de vestuari, que deter-
mina els períodes de reposició i
caducitat dels elements del ves-
tuari de tots els membres de
Bombers de Barcelona.

Els terminis en els quals s’ha
d’anar reposant el material s’a-
corden amb la comissió de ves-
turari. La comissió rep i canalit-

El departament que vesteix
els membres de Bombers 

un esforç per mantenir la homo-
geneïtat en la roba dels bom-
bers, perquè, tal i com assenya-
la Bonjoch, “a les contractes
dels concursos per a vestuari no
sempre hi acudeixen els matei-
xos proveïdors, i cada fabricant
té les seves manies i la seva for-
ma de confeccionar”.

La funció principal de Bon-
joch, a banda de tenir cura de la
compra i el correcte manteni-
ment dels elements del vestuari
de Bombers, és la de vetllar pel
compliment de les normatives
relatives als nous materials i a

Jaume Bonjoch és responsable de vestuari del Servei. gestiona EPIs, ERAs i
els equips de protecció de Bombers. Bonjoch va entrar al 1981 amb la pro-
moció dels “becaris”, i complirà 25 anys al Cos el proper mes de març.

za les queixes i observacions re-
budes en relació al vestuari, per
tal de recollir les opinions dels
bombers i aprofitar-les com a
oportunitats de millora. 

En total, el vestuari d’un
bomber està compost per 18 pe-
ces; des d’uns pantalons d’es-
port o un casc d’intervenció, fins
a un protector facial. Cadascuna
de les 18 caselles que correspo-
nen a les diferents parts del full
de vestuari d’un bomber són
d’un fabricant diferent i, per
tant, confeccionades amb mate-
rials diferents. Això comporta

Bonjoch assegura que
“es compra, en molts
casos, augmentant el
nivell de seguretat que
estableix la norma” 

⇒ D’esquerra a dreta, Jaume 
Bonjoch, Vicens Porcar i 

Rosario Gómez

⇐ A l’esquerra, una imatge de
Vicens Porcar, manipulant un equip
respiratori al taller 
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Segons confessa Bonjoch a
Fahrenheit 451, els elements
que donen més feina són els
EPIs de classe 3 que, segons la
norma, són aquells la funció
principal dels quals és protegir
la vida de la persona, fins i tot
en casos d’accidents mortals.
Elements d’aquesta mena serien
el casc d’intervenció, la jaqueta

de protecció, el cinturó de segu-
retat, els guants o les botes.

“Aquests elements porten
més feina perquè són més espe-
cífics i hi ha menys fabricants”,
afirma Bonjoch. D’altra banda,
la normativa que se’ls exigeix és
més rigorosa que per a d’altres
elements, i després hi ha les

les noves peces dels uniformes
de treball. Les compres de ma-
terial i peces de vestir es fan a
empreses privades, mitjançant
concursos públics. 

Tot el material de vestuari ha
de complir, d’entrada, amb els
requisits mínims que demanen
les normes europees en aquesta
matèria. 

Les exigències que requereix
Bombers a aquestes empreses
per participar en el concurs pú-
blic, però, sobrepassen en la
majoria dels casos el nivell d’e-
xigència que estableix la norma,
especialment en el que fa re-
ferència a l’apartat de la segu-
retat. Segons el responsable de
vestuari: “en molts casos, s’està
comprant amb uns valors que
suposen un increment impor-
tant en la seguretat dels
equips”. Per exemple, en el tei-
xit extern de les jaquetes de
protecció, Bombers requereix
quasi tres vegades més nivell de
rotura que l’exigit a la norma.

exigències pròpies de Bombers,
per sobre d’aquesta normativa:
“Ens sobra sempre un marge
suficient per dalt, proper a les
exigències que marquem des de
Bombers i tenint en compte l’o-
ferta existent al mercat”. 

A més de l’adquisició de nou
vestuari, hi ha tota una labor or-
dinària, que consisteix, bàsica-
ment, en la reposició de roba. A
aquest respecte, existeix des de
l’any 2004 un manual de vestua-
ri que aplega tots els elements
de vestuari de Bombers de Bar-
celona, pàgina a pàgina, amb la
descripció i una imatge de cada
peça.

En col·laboració amb el cap
de Guàrdia, al taller de mante-
niment hi treballen el bomber
Vicens Porcar i Rosario Gómez,
de l’empresa Clece. Ells s’encar-
reguen de revisar els equips res-
piratoris després d’haver estat
utilitzats en algun servei o bé
els envien al fabricant per a la
seva reparació. �

“Els elements de l’EPI
de classe 3 donen més
feina perquè són més
específics i hi ha menys
fabricants per triar”
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L
a dotzena edició del debat
convocat per la revista
Fahrenheit 451 va congre-
gar el cap d’Unitat, Joa-

quim Rochera, i els bombers Víc-
tor Dobaño, Joan Pagès i Jordi
Martínez. Tots ells van presen-
tar diversos punts de vista sobre
les proves de selecció a Bombers
de Barcelona, en base a la seva
experiència personal i la seva
informació. 

En general, tots quatre mem-
bres de l’SPEIS coincideixen a
valorar com molt estrictes els
requisits per a la fase d’oposició,

d’Unitat ha estat implicat en el
disseny de la darrera oposició
de 2005, i reconeix que en a-
questa ocasió “s’ha donat prio-
ritat a buscar bombers molt
pràctics també en conducció de
vehicles, però això no vol dir
que aquesta sigui una prioritat
sempre”. Per a Víctor Dobaño,
és important remarcar la di-
ferència entre un concurs-oposi-
ció i un concurs sense valoració
de mèrits. Segons el bomber, la
tendència als dos cossos cata-
lans (Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona) és

i coincideixen que s’han de
seguir uns criteris per buscar
persones amb condicions físi-
ques adients per a les càrregues
de la professió però també amb
coneixement tècnic, perquè la
formació en l’ofici de bomber la
rebran un cop a dins. 

El cap d’Unitat Joaquim
Rochera, com a membre de
Bombers amb més veterania a la
taula, va parlar de la duresa que
tradicionalment s’atribueix a les
proves de selecció per a l’SPEIS,
que segons Rochera, “no ha
canviat amb el temps”. El cap

La dotzena taula rodona de la revista Fahrenheit 451 va abordar els avan-
tatges i desavantatges de les diferents proves d’oposició a Bombers, a par-
tir de l’experiència de companys veterans i de les darreres promocions.

TA
UL
A 
RO
DO
NA

Constància i improvisació,
claus per entrar a Bombers 

Les claus del proper debat

El tema proposat per a la
pròxima taula rodona de la
revista Fahrenheit 451 serà: 
Cal exigir als membres dels
Serveis de Bombers, la
superació periòdica de proves
tècniques i d’aptitud una
vegada obtinguda la plaça de
bomber?

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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Generalitat de Catalunya que
per a l’Ajuntament de Barcelo-
na, i va insistir que no hauria de
ser determinant “si les proves
busquen les qualitats de la
gent, perquè l’experiència pot
ser circumstancial i no respon-
dre a cap vocació o inclús a cap
coneixement real”. Dobaño va

repetir que “en un procés tan
llarg com és una oposició,
s’hauria de valorar el conjunt
de resultats i no primar una
puntuació sobre l’altra”, refe-
rint-se als mèrits. Per a Jordi
Martínez, el fet de comptar
amb experiència en campanyes
forestals o voluntariat és sem-
pre positiu, ja no perquè es

prioritzar les puntuacions obtin-
gudes al procés i anar abando-
nant la valoració dels mèrits.
Dobaño creu que “el que s’ha
de valorar són les qualitats
innates”, i no els punts que
hagis pogut aconseguir “cir-
cumstancialment”. 

En canvi, Joan Pagès va valo-
rar positivament el fet de comp-
tar aquesta experiència com un
avantatge a l’hora d’optar a les
places, i va comparar-ho amb la
situació que es pogués donar a
qualsevol empresa, on segons el
bomber es valoraria una expe-
riència prèvia en el sector, tot i
que Pagès creu que no hauria
de ser “un factor decisiu”. El
bomber va sostenir la seva opi-
nió adduint que necessàriament
algú que conegui el sector
actuarà amb més confiança i
agilitat que una persona total-
ment inexperta. Dobaño va
introduir aquí el tema del vo-
luntariat, que té més pes a les
proves per a Bombers de la

⇑⇒ A dalt, el bomber Víctor
Dobaño. A la dreta, el bomber

Joan Pagès

valori com a concurs de mèrits,
sinó també “perquè et permetrà
afrontar les proves de l’oposició
amb una mínima experiència i
sobretot confiança”. 

Tots els assistents a la dotze-
na edició de la taula rodona van
coincidir en considerar la reno-
vació de plantilla com un factor
molt positiu, i van parlar d’una
“injecció de sàvia nova als
parcs” referint-se a les incorpo-
racions de nous bombers. Els
participants van estar d’acord
en destacar la importància, en
un ofici com el de bomber, de la
transmissió de coneixement i el
traspàs d’experiència de vete-
rans a novells. 

En això va insistir Rochera,
que va opinar que “a Bombers
de Barcelona interessen molt
més les condiciones personals
dels individus, perquè després
rebran una formació específica
dins del Cos i aprendran amb el
temps l’ofici de bomber”. 

L’any 2002, a la primera con-

Pagès creu que s’ha de
valorar l’experiència
prèvia, com a qualsevol
altra empresa, sense
fer-la determinant

⇐ A l’esquerra, el cap d’Unitat,
Joaquim Rochera
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vocatòria de places per a Bom-
bers després d’11 anys sense cap
incorporació, va aparèixer un
nou perfil, que es podria ano-
menar “l’opositor professio-
nal”. Tots els bombers presents
a la taula van estar d’acord en
atribuir a aquesta figura un
coneixement extra de l’estruc-
tura i temari de les proves per
l’experiència en vàries oposi-
cions, i un avantatge respecte
d’altres perfils potser igualment
vàlids però condicionats per la
situació de pressió de les proves
de selecció. Probablement, el
disseny de les proves d’oposició
ajuda a fer ingressar un perfil
d’un home jove però d’edat
mitjana 28 anys i amb estudis
mitjans o universitari, una ca-
racterística per a tots positiva
per assolir millor el temari de les
proves teòriques. Un altre deno-
minador comú dels aspirants a
bomber des de 2003 és que els
agrada l’esport, l’activitat a l’ai-
re lliure i el lleure. Respecte a

això, Joaquim Rochera va assen-
yalar que l’interès per l’esport
es donava també entre els com-
panys de les promocions de la
seva època d’ingrés, però que
“potser l’edat i la rutina han
anat bandejant per altres activi-
tats, més acord amb les teves
condicions físiques”. En aquest
punt es va parlar de les dife-
rents polítiques a Bombers, des
de l’obligatorietat diària d’acti-
vitat física dins de l’horari de
servei a la pràctica per lliure, i es
va coincidir que, és una condició
que se segueix donant entre els
bombers, tant novells como
veterans, “perquè és connotatiu
de la professió”, diu Rochera. 

Respecte a les exigències de
les proves físiques, els assistents
a la taula rodona van coincidir
que no era una factor determi-
nant per passar la convocatòria.
Tanmateix, no es donen casos
on la puntuació en aquesta part
de l’oposició hagi estat elimi-
natòria. Dobaño va opinar, a

més, que a Barcelona no és
especialment dur, i va declarar
estar informat, per exemple,
que en l’oposició a Bombers de
Madrid es prioritza molt més la
puntuació de les proves físiques.
El fet de no posar un límit per
obtenir la màxima puntuació i
deixar la competició oberta aju-

da a aconseguir el màxim esforç
de cadascú, i com assenyala
Dobaño, a esquivar aquesta
gent l’esport de la qual és “opo-
sitar i preparar les proves físi-
ques per entrar, i després no
tornen a fer mai més activitat
física”. En general, es valora la
qualitat física dels aspirants
però, com assegura Joaquim
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Rochera creu més
interessant valorar molt
més les condicions
personals dels individus
que opten a les places 

⇐ A l’esquerra, el bomber Jordi
Martínez

⇒ A la dreta, una imatge de la
taula rodona, celebrada al parc de

l’Eixample
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Rochera, “hem de partir de la
base que busquem gent amb
unes condicions físiques bones i
també amb coneixements tèc-
nics, perquè la mateixa profes-
sió ho exigeix”. 

La professió de bomber no es
pot aprendre fora d’un Cos de
bombers. Joan Pagès va opinar
que sí que es pot buscar el
coneixement tècnic general, pe-
rò no l’específic de les eines i
situacions de bombers. És aquí
on tos van coincidir a considerar
que apareix una de les primeres
qualitats que fan el bon bom-
ber: la constància. Segons Jordi
Martínez, la primera selecció
es fa des del moment que has
de buscar el teu propi temari
per preparar l’oposició, i has de
tenir constància per, si no pas-
ses una prova un any, insistir al
següent i seguir treballant. No
és el cas de Martínez, que va
aprovar a la primera, però sí el
d’altres companys, que han vist
recompensada la seva tenaci-

tat i l’actitud de lluita. 
Dobaño va voler introduir el

tema de la prova d’ofici,”on
creu que convindria anivellar-
ho més, de manera que el millor
en una i altra prova tingui la
mateixa nota de cara al final”.
També en aquest ordre d’idees,
el mateix Dobaño va introduir
una idea que es va portar a ter-
me en la seva selecció: introduir
una prova d’habilitat manual,
per sorpresa. Per al bomber, se-
ria bo posar a prova la sereni-
tat en proves de l’oposició, i
introduir situacions en les quals
no tens la seguretat de domi-
nar-les, “perquè es demostren
unes qualitats que en la feina
de bomber són importants”.
Rochera, en canvi, no va estar
d’acord en “mitificar l’estrès”, i
va opinar que les proves s’han
de basar en el coneixement tèc-
nic, “buscant bombers amb
capacitat per aprendre l’ofici
que només s’ensenya aquí”. 

En l’aspecte de l’examen psi-

cotècnic, tots van valorar positi-
vament aquesta prova sempre
que la seva raó de ser fos buscar
impediments o bloquejos que
puguin impossibilitar per a la
feina, com fòbies o reaccions
psicològiques com atacs de pà-
nic, ansietat, etc; o bé detectar
condicions aptitudinals adients
per a la feina, com la improvisa-
ció, la capacitat resolutiva, etc.

La conclusió final de la dot-
zena taula rodona va ser que el
bomber no neix, sinó que es fa,
i que es poden tenir molt bones
condicions per ser bomber però
s’ha de saber passar el filtre de
l’oposició per poder demostrar-
ho, i, un cop a dins, gaudir de la
professió. �

Rochera està en contra
de les proves
estressants i proposa
buscar gent amb
capacitat d’aprendre
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E
l projecte ha consistit en
la construcció de la infra-
estructura d’un dispensari
amb serveis de consulta

mèdica i dues habitacions per a
hospitalitzacions. La instal·lació
s’ha completat amb una estança
adequada per allotjar el perso-
nal de servei en la clínica, un pe-
tit magatzem-bodega i un espai
cobert per a la ubicació de l’am-
bulància. 

Al mes de desembre, es van
poder finalitzar les obres de
construcció i adequació del dis-
pensari, gràcies a un camp de

Cofradia ja té nou dispensari,
amb l’ajut de Bombers i ASL 

serveis mèdics bàsics aquesta
zona residencial vinculada a San
Pedro Sula, amb un perfil
econòmic baix i amb expectati-
ves d’un creixement de població
espectacular. A aquesta àrea els
serveis comunitaris són escassos,
i per aquest motiu les instal·la-
cions del dispensari mèdic són
indispensables per tractar afec-
cions habituals com les respi-
ratòries, anèmies, paràsits, dia-
rrees, desnutrició, paludisme o
dengue. 

El dispensari donarà servei a
un àrea de població d’aproxi-

Les obres de construcció i adequació de les instal·lacions de dispensari mè-
dic del barri de Cofradia, a Hondures, van finalitzar al desembre. Al projec-
te, hi participa Acció Solidària i Logística, en col·laboració amb Bombers.

treball realitzat per voluntaris.
Acció Solidària i Logística va co-
mençar les obres a principis de
l’any 2003, amb el finançament
de l’ajuntament de Sant Pere de
Ribes i el Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament. En
aquest projecte també ha estat
clau la col·laboració, en diverses
fases, de Bombers de Barcelona.
Val a dir que l’ONG compta amb
un ampli suport dins d’aquest
col·lectiu, ja que dels 65 socis
d’ASL, 29 són bombers.

ASL col·labora amb el barri
de Cofradia per tal d’equipar de
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habitants habiten a Cofradia-
en el mateniment de les infraes-
tructures, activitats i com a per-
sonal de les instal·lacions pro-
jectades. 

L’objectiu final no és altre
que aconseguir millorar l’eficà-
cia de la resposta del cos de
Bombers a San Pedro Sula da-
vant les situacions d’assistències
mèdiques, emergències, desas-
tres naturals i similars mit-
jançant la construcció d’ins-
tal·lacions adequades, a la vega-
da que el potencia la xarxa de
desenvolupament dels movi-
ments populars i veïnals, mit-
jançant la construcció d’ins-
tal·lacions i la formació de la po-
blació en general. �

madament 15.000 persones,
amb un àrea d’influència addi-
cional de 80.000 persones. A-
questa zona d’Hondures es tro-
ba, a més, en procés d’expansió.
L’actual construcció de les dife-
rents fases de la colònia preveu
elevar la població a aquest terri-
tori en 12.000 habitants, i s’esti-
ma que la ubicació d’una planta
envasadora de fruita a la zona
proporcionarà un lloc de treball
a bona part d’aquesta població. 

S’espera proveir, a partir d’a-
quest equipament, de serveis de
primers auxilis, educació sanità-
ria, vacunació i atenció en
emergències. A més, el local
d’usos comunitaris previst en el
projecte inicial amb una sala
equipada amb mobiliari pot ser-
vir per a la realització de classes,
tallers i reunions, i una oficina
de gestió de la instal·lació, bi-
blioteca i magatzem de mate-
rials. ASL compta amb el com-
promís del cos de bombers de
San Pedro Sula –molts dels seus

L’objectiu és millorar
l’eficàcia de la resposta
dels bombers a San
Pedro Sula davant les
emergències

Queda molt per fer

A partir de la inauguració del
dispensari, ASL té previst
continuar treballant amb la
compra d’eines i material de
construcció; l’equipament de
les instal·lacions amb mobiliari
i materials necessaris, i algunes
activitats de formació de liders
i personal encarregat. Es
pretèn transmetre informació
sobre com organitzar
l’organigrama de treball i
funcionament del personal de
servei del dispensari, formació
del personal responsable de les
instal·lacions comunitàries, i
elaboració d’un programa
d’activitats per a les
instal·lacions. Acció Solidària i
Logística organitzarà camps de
treball en relació amb les
activitats i gestions realitzades
en els equipaments, i avaluarà
el treball realitzat, mitjançant
qüestionaris i informes
d’activitats i serveis.

⇑ El dispensari entra en servei a finals de 2005

⇐ Vista exterior del dispensari a
finals de l’any 2005

⇑ Enviament d’eines, materials i
medicaments al 2005
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L
a creació del Fòrum de la
Prevenció del Foc perse-
gueix una millora quanti-
tativa i qualitativa en la

prevenció del foc a Barcelona
per, d’aquesta manera, incre-
mentar la seguretat dels ciuta-
dans i dels seus béns. 

Aquesta plataforma aplega
diferents col·lectius socials i pro-
fessionals relacionats amb la se-
guretat i la prevenció contra in-

cendis com poden ser operadors
tècnics i jurídics que participen
en el procés d’elaboració de les
disposicions legals i normes tèc-
niques; tècnics en arquitectura i
enginyeria que redacten els
projectes d’edificació i hi apli-
quen les mesures anti-incendis;
executors dels projectes (cons-
tructors, instal·ladors, manteni-
dors, subministradors de serveis
bàsics, fabricants de tecnolo-

gia); administracions i altres ga-
rants del funcionament de les
mesures de seguretat (empreses
certificadores, laboratoris d’as-
saigs); companyies d’asseguran-
ces; professionals de la segure-
tat; i usuaris i treballadors d’ins-
tal·lacions i edificis, d’habitat-
ges, de locals industrials i de pú-
blica concurrència. 

El Fòrum de la Prevenció del
Foc pretén ser un punt de tro-

El 21 de desembre es va constituir el Fòrum de la
Prevenció del Foc, un òrgan de participació for-
mat per l’Ajuntament i 28 entitats que té com a
objectiu treballar i millorar l’àmbit de la preven-
ció i la seguretat relacionada amb el foc.

Es constitueix el Fòrum de la
Prevenció del Foc

La plataforma aplega
col·lectius socials i
professionals
relacionats amb la
seguretat i la prevenció
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⇐ Imatge de l’acord de
constitució del Fòrum de la
Prevenció del Foc, signat entre
les entitats i l’Ajuntament, el
passat 21 de desembre 

bada de diferents col·lectius so-
cials i professionals d’un ampli
abast sectorial que permeti mi-
llorar i treballar la prevenció
del foc. 

Dos grans directrius 

Aquesta plataforma d’enti-
tats neix amb dos grans direc-
trius que són la divulgació i la
conscienciació del ciutadà de la
importància de la prevenció
dels incendis i les seves conse-
qüències; i el compromís de po-
sar en marxa altres accions diri-
gides a millorar el marc norma-
tiu i tecnològic de la prevenció. 

Segons es va detallar a l’acte
de constitució, l’aplicació del
conjunt de disposicions legals i
les normes tècniques suposen
una sèrie de dificultats que, a
grans trets, es resumeixen en di-
ficultats interpretatives, de
buits legisladors i de multiplici-
tat normativa. Això significa

que els professionals de la pre-
venció del foc es troben davant
situacions on, o bé no hi ha uni-
tat de criteri, o bé es donen ca-
sos o aspectes no previstos per
la legislació als quals s’ha de do-
nar resposta, o bé la normativa
vigent origina contradiccions
que arriben fins i tot a perjudi-
car o anar en contra de la segu-
retat que es pretén garantir. 

El fòrum pretén també millo-
rar la formació específica dels
professionals que intervenen en
la prevenció. De fet, avui dia no
hi ha cap universitat ni escola
tècnica que ofereixi una forma-
ció reglada i això obliga els pro-
fessionals a adquirir-la amb l’ex-
periència i l’autoformació. 

A l’altra banda, el document
de constitució del fòrum defen-
sa que s’ha de formar i informar
al ciutadà per tal que conegui
els riscs d’incendi i les mesures
de prevenció, com també la nor-
mativa per actuar en les situa-
cions on l’incendi ja s’ha produït

Aquest òrgan treballa
la divulgació en
prevenció i les
millores del marc
normatiu i tecnològic

i els mitjans de què disposa per
a l’autoprotecció i l’extinció. 

L’activitat d’aquesta platar-
forma d’entitats es va iniciar el
25 de gener, amb la primera
reunió de treball. A la cita, es
van establir tres comissions: de
projectes i qualitat tecnològica;
de locals de pública concurrèn-
cia, i d’usuaris. A partir d’aquí,
les comissions identificaran els
projectes a executar, sempre
que siguin implementables i
avaluables, contemplaran les fa-
ses del seu desenvolupament, el
seu cost econòmic i la forma de
finançar-los. A més, s’ha esta-
blert un calendari mensual de
reunions, per valorar l’evolució
d’aquestes comissions. �

La seva activitat es va
iniciar el 21 de
desembre, data de la
signatura oficial entre
entitats i Ajuntament 
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El 14 de desembre, el Cau havia programat una
sortida de celebració que no va sortir tan bé com
s’esperaven, perquè dels 27 inscrits que en prin-
cipi havien confirmat assistència, només van
acudir setze el dia i hora indicat.

E
ls que vam acudir, vam
trobar l’autopista fluida i
vam encetar el viatge
amb ànims. Després de

parar a l’àrea del Montseny,
amb les forces renovades vam
arribar a Platja d’Aro. Concreta-
ment, a l’antic ajuntament, una

casa senyorial amb tirada a cas-
tell, amb un interessant Museu
de les Nines. Moltes d’elles del
segle XIX, des de la típica
“pepa” fins a les de porcellana
articulades, fins al voltant d’un
miler, que són veritables  joies.

Vam continuar al monestir
cistercenc de Santa Maria de
Solius, que exposa diorames de

la vida de Jesús. Les obres han
estat dissenyades per un monjo
de 92 anys, que exposa també a
Roma i Friburg, i amb una rique-
sa de detalls i perspectives tan
aconseguides que difícilment
poden trobar-se en manifesta-
cions similars. Ell dissenya les
figures, i altres les elaboren. 

A l’hora de dinar, vam anar
al restaurant La Terrassa. El
dinar, per la seva qualitat i pre-
sentació, mereix ser descrit:
aperitiu amb detalls de bona
cuina, crema de marisc i mitja
dotzena de llagostins posats al
plat en forma de ventall, amb
un flam d’arròs “pilaf” al vèr-
tex; després vedella amb cebe-
tes molt tendra i gustosa i, de
postres, gelat de vainilla cobert
d’ametlla picada, amb flam i
préssec en almívar. Tot regat
amb sucre cremat. El torró, les
neules, el cafè i les gotes ens
van animar per ballar després,
en un ambient de distinció i bon
gust com a pocs llocs turístics. �

⇓ Antic Ajuntament a Castell d’Aro 

Per Teresa Pijuan

Prenadal a
Platja d’Aro

⇐ Museu de la Nina de la mateixa
localitat gironina

Fotos cedides per l’Ajuntament de
Castell - Platja d’Aro
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C
om vé sent habitual
cada any per les festes
de Nadal, a Bombers
s’han organitzat actes

amb motiu de la festivitat de
Reis. La jornada ha estat oberta
a nens i nenes de familiars de
Bombers i a totes les persones
que volguessin assistir. 

La festa va començar amb
actuacions de pallassos, gentile-
sa de MacDonald’s. Els nens i
nenes assistents admiraven
bocabadats els gags còmics i les
actuacions dels artistes del som-
riure, cedits per a l’ocasió per la
cadena de menjar ràpid. 

El testimoni en el programa
festiu a Bombers el recollia un
grup de dansa, que també va

S.M. Els Reis Mags
d’Orient a Bombers 

ser seguit amb entusiasme. Tot
seguit,  “Piter, el pallasso de
Bombers” va continuar la festa
amb una altra actuació d’hu-
mor, i per rematar la jornada, es
va acabar el matí amb una xoco-
lata per a tots els assistents. La
xocolata va ser obsequi de l’em-

Per Jaume Loscos

presa RAM, El Castillo, per a
Bombers de Barcelona, i va estar
acompanyada per uns esplèn-
dids Donuts, també donats per
a la jornada festiva. 

L’assistència a la Festa de Reis
2005 va desbordar les previsions
i les expectatives generades en
comparació amb la jornada de
l’any passat, amb gran èxit.
Aquesta bona acollida enorgu-
lleix a l’organització, que veu
com el seu esforç fa gaudir el
més petits i els no tan petits en
aquesta festivitat. 

La traca final va ser l’entrada
de Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, pujats a dalt de la nos-
tra estimada Genoveva. 

Els caramels que llençaven
els Reis Mags eren gentilesa del
Mercat del Ninot i de l’entitat
financera La Caixa, en un final
de festa rodó. Des d’aquestes
pàgines desitgem que el pròxim
any continuï la festa com fins
ara i volem felicitar a totes les
persones que van col·laborar
desinteressadament perquè
aquesta festa fos un gran èxit,
com ho va ser. �

⇑ Al 2005 també es va organitzar
la tradicional Festa de Reis a
Bombers, en el parc de l’Eixample
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V
iatjar a Jordània et fa
somiar amb els temps
dels relats de la història
sagrada. A la seva capi-

tal, Amman, comença aquesta
petita aventura, amb una visita
a unes runes romanes conside-
rades les millor conservades del
món. Més tard, una passejada
per Jerash i el mar Mort, on la
situació és còmica i agradable.
Allà, la concentració de sal a
l’aigua és tremenda i la flotabi-
litat, d’escàndol. Podria expli-
car-ho, però millor si ho proveu. 

L’itinerari ens va portar a
Petra, un paisatge difícil de des-
criure en paraules. Sembla que
els seus habitants, els nabateus,

tinguessin una fixació per escul-
pir portes. La més impressio-
nant, després d’una caminada
enmig de congosts d’altura con-
siderable. La vaig reconèixer
d’una pel·lícula d’Indiana Jones. 

Vam recórrer un circuit d’uns
50 km. ple de construccions d’a-
quest tipus, per arribar en la
següent parada: el desert de
Wadi Rum. Personalment tenia
ganes de veure-ho, i no em va
decebre. A la nit, els estels lite-
ralment tapen el cel, però t’has
de llevar ben d’hora, per poder
veure-ho. Aquest esforç li haig
de reconèixer a la meva com-
panya Rosa. Tot plegat és un
espectacle digne de l’esforç.

Josep L. Alcaraz i un grup de companys de Bombers i altres amics van visi-
tar al desembre el país de Jordània. Alcaraz ens explica com van conèixer
les meravelles del mar Mort, Petra i el desert de Wadi Rum, entre altres.

Dins del grup, els interessats
vam aprofitar per escalar, men-
tre els altres recorrien en jeep el
desert on es movia sir Laurence
d’Arabia i meravelles com les
arcades naturals i les haimes
dels beduins. Els escaladors vam
quedar decebuts d’un llarg
recorregut de roca dolenta i
exposada. Al final, amb Paco
Aranda i Víctor Palacios, vam
pujar en camell i vam visitar
Aqaba, al sud de Jordània. I per
fi, el mar Roig, que considero
que és un dels llocs més bonics
del planeta per als entusiastes
del submarinisme o l’esnòrquel. 

Us aconsello visitar Jordània.
No us en penedireu. �

Les profunditats de Jordània
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Setmana
Blanca a la
Vall d’Aran

vintena d’esportistes de discipli-
nes tant variades com triatló,
atletisme, powerlifting o futbol.
Aquesta última secció, junta-
ment amb l’Agrupació Cultural i
Esportiva (ACE) de Bombers, ha
treballat des d’un principi per
englobar en una delegació con-
junta tot el personal interessat
en assistir a aquesta competició.
La feina d’organització no ha
estat fàcil, però la recompensa
de viatjar tots junts ha fet obli-
dar totes les hores invertides.

Amb aquesta finalitat de viu-
re una experiència inoblidable,
els participants als IX Jocs Mun-
dials de Bombers esperem tor-
nar a casa amb les maletes
carregades de medalles i de
bones experiències. �

Tots els bombers
junts a Hong Kong 

⇐ Una instantània de Josep L.
Alcaraz durant el capbussament al
mar Roig, a Jordània

⇑ Alguns membres del grup van pujar en camell i van visitar Aqaba ⇑ Els novens Jocs Mundials de
Bombers se celebren a Hong Kong

Per O. Salvador i M. Morenas

E
l pròxim 15 de febrer, l’ac-
tor Jackie Chan serà l’en-
carregat d’encendre la
flama de la novena edició

dels Jocs Mundials de Bombers,
que se celebraran a la ciutat
xinesa de Hong Kong.

És la primera vegada en la
història d’aquest esdeveniment
esportiu que els jocs se celebren
en el continent asiàtic, i s’ha
previst la participació en aques-
ta edició de més de 1.400 bom-
bers de 32 països diferents.

Com és tradició, una expedi-
ció de Bombers de Barcelona hi
viatjarà per prendre part d’a-
questa gran cita esportiva. L’S-
PEIS hi serà representat per una

Per Jaume Loscos

L
a Setmana Blanca atreu
cada any a més funcionaris
de tot Espanya. En l’edició
d’enguany, no es va poder

aconseguir més hotels en les
dates fixades per a la celebració
de la Setmana Blanca, per a
totes les persones que volien
assistir-hi. 

De fet, finalment només es
va poder habilitar un hotel a
banda dels previstos inicial-
ment. Tot i així, el gaudi de les
pistes d’esquí i dels hotels de  la
ciutat aranesa de Viella va ser
un gran èxit. 

Felicitats a les persones que
han treballat perquè tot hagi
funcionat a la perfecció. �
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FL
AM
AR
AD
ES Bombers sostenibles

D
ins del marc de l’A-
genda 21, el Consell
Municipal de Medi
Ambient i Sosteni-

bilitat de l’Ajuntament ha
publicat el llibre “100 bones
idees”, un catàleg de bones
pràctiques dels signants del
Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. 

Entre aquestes entitats i
corporacions signants, hi
figura Bombers de Barcelo-
na, que ha adoptat mesures
com la recollida selectiva de
paper, vidre i plàstic; la
incorporació d’equips de
protecció NBQ –amb siste-
mes d’emmagatzematge de

B
ombers de Barcelona
va efectuar un total
de 16.020 sortides
motivades per un a-

vís o una alarma d’interven-
ció durant l’any 2005, xifra
que representa un 13,6%
més que l’any anterior.

L’SPEIS va realitzar també
més de 6.400 serveis de pre-
venció i va oferir sessions
formatives a més de 4.500
escolars de la ciutat. 

Per categories, es van re-
alitzar 4.018 sortides per
incendis o explosions, 4.633
per salvament, 3.690 assis-
tències tècniques, 1.252 ser-
veis de prevenció operativa
o reguardes, i 2.427 falses

matèries perilloses i contami-
nants–; sistemes avançats de
control d’escuma i aigua; i ener-
gies alternatives als seus edificis
(concretament plaques solars en
els parcs de nova construcció). 

A la publicació “100 bones
idees” es destaca el treball de
Bombers de Barcelona per a la
implicació de tota la plantilla i
sobretot per al seguiment de les
mesures, amb iniciatives com les
ecoauditories o les accions de
control ambiental. 

Si voleu recopilar més infor-
mació podeu consultar una ver-
sió de la informació publicada al
llibre a la pàgina web municipal
www.bcn.es/agenda21. �

⇑  Imatge de la portada del llibre
“100 bones idees”

alarmes o sortides sense inter-
venció, que són les actuacions
de les quals se’n fa càrrec un
altre servei municipal o privat
(061, Parcs i Jardins, Gas Natu-
ral, etc). 

El temps d’arribada en casos
d’emergència va ser inferior als
10 minuts en un percentatge
molt elevat: el 94,72%. Aquesta
xifra compleix amb escreix els
compromisos establerts en la
Carta de Serveis del Cos, que
fixa en un mínim del 90% els
casos amb temps d’arribada
inferior als 10 minuts.

Del total de sis parcs de què
disposa Bombers de Barcelona,
el de l’Eixample va ser el que va
realitzar més sortides (6.881),

seguit del de Llevant (3.397),
Sant Andreu (3.392),), Vall d’He-
bron (1.840), Drassanes (1.586),
Zona Franca (1.082) i la dotació
de Vallvidrera (401). 

A banda del serveis d’inter-
venció, Bombers també ha efec-
tuat durant el 2005 nombrosos
serveis de prevenció, que tenen
per objectiu reduir al màxim el
nombre i la magnitud dels
incendis a través de l’assessora-
ment tècnic, la informació de
projectes d’obres o activitats, les
inspeccions, o la divulgació de la
cultura de la prevenció entre les
escoles de la ciutat. En aquest
àmbit, la Direcció de Prevenció
ha efectuat 4.569 assessora-
ments, 1.609 informes de pro-
jectes, 230 inspeccions de pre-
venció i 80 plans d’emergència.

A més, 190 grups escolars (un
total de 4.510 nens i joves) van
assistir a sessions formatives de
prevenció a la llar i autoprotec-
ció, en els diferents parcs. �

16.020 sortides
durant el 2005
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J
osé María Mateo va repre-
sentar el Cos de Bombers
de Barcelona en l’em-
blemàtica prova de pujada

d’escales a l’Empire State, l’edi-
fici més alt de Manhattan, el dia
7 de febrer. Mateo va aconse-
guir pujar les 86 plantes en un
temps de 13 minuts i 30 segons.

José M. Mateo participa a
la pujada a l’Empire State 

S’amplia  
l’adaptació 

Realitzat el curs de formació
bàsic, els bombers en pràc-
tiques de la promoció 2005

van començar el 9 de febrer el
curs d’adaptació a Bombers.
Aquesta promoció hi dedicarà
tres mesos, fet que els permetrà
completar els continguts forma-
tius que havien quedat pen-
dents a les darreres promocions
una vegada incorporats.  

Com a novetat, la nova pro-
moció farà el “curs d’extinció
d’incendis a vaixells” al Centro
Jovellanos, una de les millores
sortides dels acords presos a la
Mesa Tècnica de Formació. �

Una marca que li atorga el ter-
cer lloc de la seva categoria (de
39 a 49 anys) i el 19è a la classi-
ficació general. 

El bomber va ser admès per
l’organització de la prova en
base al seu brillant currículum
en aquest tipus de curses, on
figuren diverses medalles en els
Jocs Mundials de Policies i Bom-
bers (dos ors a Barcelona 2003, i
un or, una plata i dos bronzes a
Québec 2005). Mateo ha lograt
així competir amb 150 partici-
pants de tot el món en l’ascen-
sió a l’emblemàtic gratacels
novaiorquès. Durant la prova,
va vestir amb una samarreta de
Bombers de Barcelona, com a
representant del Cos. �

A tu, company de viatge en
aquest breu trajecte,
a tu, cercador d’Itaques en
aquest mar incert,
a tu, discret vianant,

gràcies per ensenyar-me a
valorar
el que és important, 
a trobar la dimensió vital dels
actes.

Perquè vaig arribar amb el
desig
d’aportar-hi molt
i me’n vaig havent rebut molt
més
del que he donat.

Gràcies a cadascú de vosaltres.

Josep Barjuan va ser cap del
Departament de Serveis Generals i
és des de l’1 de desembre a
l’Agència de promoció del Carmel i
entorns com responsable de l’Àrea
de Projectes i Obres.

Nadal amb Nazario

N
azario, reconegut i
transgressor artista,
molt identificat amb
Barcelona i concreta-

ment amb la plaça Reial, s’ha
afegit a Mariscal, Tàpies i Gui-
novart en tenir la generositat
de crear i dedicar una obra als
Bombers de Barcelona.  L’il·lus-
tració, dibuixada per Nazario de
forma dessinteressada i en reco-
neixement a la nostra tasca, es
va fer arribar en una sèrie
numerada i exclusiva, a tots els
membres de l’SPEIS com a felici-
tació nadalenca.  �

⇒  L’il·lustrador posa amb la seva
obra al seu estudi de treball

⇐  Una imatge de José María
Mateo, en els Jocs de Barcelona
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Per David Zapater
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