


Bombers va estar present en
tasques de prevenció durant la
celebració de les Red Bull Air
Race World Series disputades a la
platja del Bogatell el 6 de maig
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a fa 25 anys que es
van incorporar al cos
de Bombers de Bar-
celona. Ho van fer
com a becaris i, un
quart de segle més

tard, tot i ja no ser uns ado-
lescents, carinyosament se’ls
continua anomenant de la
mateixa manera, becaris. 

El 2 de març de 1981 van
ser 207: paletes, electricistes,
soldadors, conductors, mecà-
nics, escaladors, submarinis-
tes i pintors, els afortunats
que van obtenir una plaça
per al cos de bomber de la
Ciutat Comtal. Ara, vint-i-
cinc anys més tard, i per dife-
rents motius, la llista s’ha re-
duït fins als 168 però l’essèn-
cia de la lleva dels 207 beca-
ris continua present.

El seu va ser l’ingrés més
nombrós de la història de

Vint-i-cinc 
anys de becaris

Bombers i per aquest motiu
els becaris conformen, enca-
ra ara, una part molt impor-
tant del gruix del cos. La seva
arribada va ser promoguda
des de la direcció del Servei
com una forma de crear un
nou tipus de bomber més
modern. Es volia rejovenir el
cos i l’objectiu es va complir,
ja que els nouvinguts van ser
acollits pels més veterans,
dels quals van aprendre l’ofi-
ci de bomber, però al mateix
temps ells van aportar una
nova forma de treballar i no-
ves idees, en definitiva, sàvia
nova al cos. 

Desprès de vint-i-cinc anys
la lleva dels becaris ja no són
uns aprenents. Avui en dia
ocupen diversos càrrecs din-
tre de tots el nivells de bom-
bers. N’hi ha que són: capo-
rals, sergents, oficials, caps
de guàrdia, caps d’unitat,

tècnics sanitaris, telefonistes,
tècnics de prevenció, perso-
nal de tallers, d’informàtica,
de formació etc. 

Quan van accedir a bom-
bers molts eren fills del cos,
ja que els seus pares o algun
familiar ja exercia la profes-
sió i aquest fet els va motivar
a entrar i els va ajudar a inte-
grar-se ràpidament al cos.
Vint-i-cinc anys més tard
molts dels pares dels becaris
ja s’han jubilat però ara s’es-
tan incorporant al Servei els
seus fills.

L’empremta de la lleva
dels becaris ja fa un quart de
segle que va començar a
marcar-se dins del cos de
Bombers de Barcelona però,
sens cap mena de dubte, en
els propers vint-i-cinc anys
aquesta es farà encara molt
més profunda.
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La festa del patró 
anima el parc de l’Eixample
La diada d’enguany es converteix en la més multitudinària de les darreres
edicions amb motiu de l’homenatge a la lleva dels becaris. A l’acte també
s’hi van presentar les últimes adquisicions de bombers.

E
ls Bombers de Barcelona
es van reunir com cada
any per a la celebració del
seu patró, Sant Joan de

Deú, el passat 8 de març per ho-
menatjar els companys més ve-
terans.

L’acte es va iniciar amb un
parlament del capellà de Bom-
bers, Josep Lluís Fernández, que
va recordar els orígens de la fes-
ta, i entre d’altres els companys
desapareguts en acte de servei.
Després es va fer l’ofrena de cla-
vells davant el monument de

l’entrada del parc de Bombers
de l’Eixample.

El lliurament 

Posteriorment, la festa es va
traslladar al pati interior de l’e-
difici. L’assistència als actes del
patró d’aquest any va ser acla-
paradora. No hi va haver seients
per a tothom i molta gent es va
haver de quedar de peu al final
de la sala per tal de poder veu-
re els guardonats.

A la sala d’útils s’hi va mun-
tar l’escenari on les personali-
tats assistents farien l’entrega
de les medalles als bombers que
complien els 25 anys i medalla
al mèrit i les genoveves als bom-
bers jubilats. La taula estava
presidida pel regidor de Segure-
tat i Mobilitat i pel gerent del
sector, Jordi Hereu i Joan Albert
Dalmau, respectivament. També
hi eren Olga Lanau, directora
general d’emergències i segure-
tat civil de Catalunya, el director
de Bombers de Barcelona, Anto-
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ni Pallarés, i els caps de divisió
Joan Pedreny i Jesús Martínez.

Seguidament va començar
l’enumeració dels noms dels 168
bombers que complien 25 anys
a la professió, coneguts com la
lleva dels becaris, per fer-los en-
trega d’una medalla en agraï-
ment a tota la tasca realitzada
fins al moment i que alhora ser-
via per encoratjar-los a seguir
treballant amb les mateixes ga-
nes i professionalitat. Recordem
que els becaris han significat un
dels ingressos més nombrosos
de nous bombers al cos. 

Posteriorment, es van lliurar
les 14 genoveves als Bombers ju-
bilats el passat 2005. Però el
moment més emotiu de la festa
va ser l’entrega de les genove-
ves de plata als 12 jubilats de
més de 85 anys. Alguns d’ells
van poder pujar els 4 graons
que conduïen fins a l’escenari,
d’altres, però, no ho van poder
fer i el regidor Jordi Hereu va
tenir el detall de baixar de l’es-

cenari i entregar-los el guardó.
Finalment va pujar a l’esce-

nari Agustí Pech que va fer en-
trega d’una reproducció en mi-
niatura de base de metacrilat de
la molt coneguda Genoveva
que ell mateix havia elaborat.

El discurs

Un cop finalitzat el lliura-
ment, Jordi Hereu va oferir un
breu però emotiu discurs. Va
destacar “la qualitat humana
que hi ha al darrera de la tasca
professional de tots els Bom-
bers” i va concloure que “els
Bombers de Barcelona són el
gran orgull de la ciutat”.

Hereu també va fer referèn-
cia a la voluntat municipal de
rejovenir el cos remarcant la in-
clusió de 60 nous bombers en
els últims dos anys i l’oferta pú-
blica de 45 noves places que s’o-
brirà aquest 2006, això sí, sense
desmerèixer la tasca realitzada

pels veterans. Així va determi-
nar que en el cos “cal combinar
experiència i joventut”.

Per últim, va voler recordar
que el 2007 se celebrarà el cam-
pionat mundial d’excarceració a
Barcelona. El discurs va finalit-
zar amb un entusiasta “Visca els
Bombers i Visca Barcelona!”
que tothom va aplaudir. 

Posteriorment, es va oferir
un pica-pica al pati del parc de
l’Eixample. La festa va finalitzar
amb tots els bombers de la lleva
dels becaris reunits per a fer la
foto de família damunt d’una
autoescala de Bombers que hi
havia aparcada al pati. 

Les noves adquisicions

L’acte també va servir per
presentar les noves adquisicions
del Cos, dues autoescales gi-
ratòries pesants i una ambulàn-
cia, que van estar exposades al
pati del parc de l’Eixample. 

Reproducció Genoveva
A la festa de Sant Joan de Déu
d’aquest any, el sanitari jubilat
Agustí Pech Martín va oferir al
cos de Bombers de Barcelona
una reproducció en miniatura de
la nostra Genoveva, que
reproduïm en aquesta fotografia.
L’Agustí Pech ens demana fem
constar que l’emoció del moment
li va impedir dirigir-se a tots els
presents, mostrant i oferint-los-
hi la seva obra, que en ser
dirigida al “seu” cos de Bombers
ho és a tot el personal, tant als
bombers que hi va haver, com a
la plantilla d’ara, als que estan
jubilats, i als que vindran, sense
distinció ni diferenciació de
càrrecs i demana a tots que
excusin la seva mancança.
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Per Joan  Andrés

El dos de març del 1981 el
Cos de Bombers de Barcelona va
tenir l’ingrés més nombrós de la
seva història: ens hi incorporà-
vem 207 nous bombers. Vam
entrar amb un contracte d’a-
lumne-becari, i així ens va que-
dar el nom de “becaris”.

Arribàvem amb molta il·lusió
i ganes de menjar-nos el món.
Acabàvem de superar unes difi-
cultoses proves de selecció, que
incloïen la prova d’ofici: con-
ductor, paleta, electricista, sol-
dador, mecànic, escalador, sub-
marinista i fins i tot pintor.

Érem tants, que ens van divi-
dir en dos grups, un de matins i
un de tardes, per assistir a les
classes de la improvisada escola
de bombers que es va organit-

zar al parc de la Zona Franca.
Allà hi vam estar 4 mesos, tu-

telats pels oficials Almendàriz,
Gallemí, García i Ortega. Els
professors de teoria eren els
caps de zona i caps de guàrdia:
Rifà, Fornons, Sangüesa, Pons,
Martí Amat, Andrés, Altisench.
A l’estiu vam començar a alter-
nar les guàrdies i les classes.

Quan només hi portàvem
una setmana, va arribar el dia
del patró, Sant Joan de Déu, i
aquell diumenge ja vam poder
participar en els actes de cele-
bració, baixant per la mànega
d’evacuació “mevo” des de dalt
d’un edifici de la plaça Catalun-
ya, i vam ser espectadors de l’ex-
hibició dels veterans en un si-
mulacre de rescat d’un ferit en
un automòbil incendiat. 

Els caporals Borza, Canillas,

Marcús, Primitivo i Porcar feien
de monitor de gimnàs. Ens feien
córrer des del parc de Zona
Franca fins el far del Llobregat.
Estàvem tant en forma, que vam
fer un grup d’exhibició atlètica
per a la celebració del 150è ani-
versari de la fundació del Cos, al
Moll de la Fusta, on també vam
fer una estesa de mànegues
amb aigua tenyida de vermell i
groc, formant les senyeres cata-
lana i espanyola.

El temps de formació a la Zo-
na Franca ens va servir per a a-
prendre l’ofici de bomber, i tam-
bé per a crear el sentiment de
“grup”. Els 25 anys transcorre-
guts des d’aleshores han com-
portat una dispersió o diàspora
dels 207 inicials, però el senti-
ment de grup s’ha mantingut.

La direcció del Servei prete-
nia amb la promoció dels beca-
ris crear un nou tipus de bom-
ber, més modern, sense els vicis
dels veterans. Naturalment, els
vicis els vam aprendre de segui-

L’assistència enguany als actes del Patró va ser tant multitudinària que
la sala d’útils va quedar petita

A la pàgina 5, una imatge a
l’entrada del parc de l’Eixample, de
tots els assistents a la celebració
d’aquest any de la diada del patró
dels Bombers 

Un dels moments més
emotius va ser l’entrega
de les medalles i les
genoveves de plata als
bombers jubilats 

Becaris



aleshores. Ara, ja curtits pel
temps, recordem els serveis que
hem viscut plegats, que formen
part de la nostra memòria i de
la ciutat a la que servim: l’a-
temptat de l’Hipercor, l’incendi
del Liceu, l’incendi de l’hotel
Sarrià -on el Manel Ortega hi
va deixar tota la seva il·lusió-,
l’incendi a l’edifici Autopistes,
l’esvoranc del Carmel, i tants
d’altres.

De fet, passejant per Barcelo-
na, a cada carrer podem explicar
als nostres fills: “aquí vaig venir
per un incendi, aquí a un salva-
ment, aquí a una assistència tèc-
nica”. I ens sentim orgullosos de
la nostra feina i del servei que
hem fet i seguim fent a la nostra
ciutat.
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da, però és indubtable que hem
suposat una influència impor-
tant en la modernització que li
calia al Servei. Actualment con-
formem més de la quarta part
de la plantilla total del Servei, i
ocupem càrrecs en tots els ni-
vells: bombers, caporals, ser-
gents, oficials, caps de guàrdia,
caps d’unitat, tècnics sanitaris,
telefonistes, tècnics de preven-
ció, tallers, cartografia, in-
formàtica, formació.

Un nombre elevat de nosal-
tres som fills del Cos, és a dir
que el nostre pare, un germà o
un parent, ja n’eren de bom-
bers, cosa que va facilitar la nos-
tra integració en el conjunt dels
membres del Cos. Els nostres pa-
res han anat jubilant-se, però
ara estan entrant els nostres
fills, així que la nostra emprem-
ta perdurarà encara més en
aquest Cos.

Dels 207 inicials, aquest any
reben la medalla de bronze no-
més 168. Dels que no hi són, uns

han preferit seguir altres camins
laborals, o han passat a altres
dependències municipals, als
bombers de la Generalitat, i fins
i tot als de Suïssa, i qui sap si al-
gun dia tornaran (sobretot si
aconseguim avançar l’edat de
jubilació). Però també falten els
que han mort: Jordi Jutglar, Ma-
nel Ortega, Ernest Calderón, Jo-
sep Mª Ferran, Fèlix Garrido, Mi-
guel Molina, Fernando Pino,
Antonio Pozo, Jose Luis Tarra-
das i Manuel Valero. Ells no tor-
naran, però nosaltres els man-
tindrem sempre en el nostre re-
cord, formant part d’aquesta
gran família.

Repassant el fotomuntatge
que laboriosament ha confec-
cionat el company Abaurrea,
ens fan somriure les cares que
fèiem quan vam entrar al Cos.
Alguns estem irreconeixibles,
però és que el temps ens ha
moldejat aquella carona poc de-
finida, decorada amb grenyes
i barbes que estaven de moda

Els membres de la lleva dels becaris sobre una autoescala h istòrica, al pati del parc de l’Eixample

Reproducció íntegra del
parlament pronunciat durant
el dinar de celebració dels
vint-i-cinc anys dels becaris.
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L
a construcció d’un nou
parc de Bombers dins de
les instal·lacions portuà-
ries és la principal novetat

que aporta el conveni que van
signar, el passat 3 d’abril, l’alcal-
de de Barcelona Joan Clos i el
president de l’Autoritat Portuà-
ria de Barcelona (APB), Joaquim
Coello. L’emplaçament del nou

parc serà el Moll de Sant Ber-
tran, i d’aquesta manera, substi-
tuirà les instal·lacions que hi ha
actualment a les Drassanes, que
es tancaran quan el nou parc ja
sigui totalment operatiu. 

L’objectiu que es vol aconse-
guir amb la signatura d’aquest
conveni és el de regular la
col·laboració entre el consistori

barceloní i l’Autoritat Portuària
de Barcelona en l’exercici de les
seves competències en matèria
de protecció civil, prevenció i
extinció d’incendis i salvament,
per a garantir el que preveu el
Pla d’Emergències interior del
Port de la Ciutat Comtal, i amb
la finalitat essencial d’augmen-
tar el nivell de seguretat al Port,
i conseqüentment, a la resta de
la ciutat. 

D’aquesta manera, el nou
equipament tindrà unes dimen-
sions superiors al de Drassanes i
semblants a les del parc de Lle-
vant, inaugurat durant l’any
2003.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat  Portuà-
ria van renovar el conveni de col·laboració en
matèria de protecció civil, prevenció i extinció
d’incendis i salvament amb l’objectiu d’augmen-
tar la seguretat del port i dels ciutadans.

Un nou parc de
Bombers al Port

Vista del futur emplaçament del nou parc de Bombers del Port de Barcelona



L’alcalde de Barcelona, Joan Clos, i el president de l’Autoritat Portuària, Joaquim Coello, en el moment de la
signatura del conveni per a la creació del nou parc de Bombers del Port de Barcelona
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La construcció del futur parc
permetrà una millora de la zona
portuària alhora que suposarà
un pas endavant en la moder-
nització dels equipaments desti-
nats a garantir la prevenció i la
seguretat de la ciutadania bar-
celonina i dels seus béns. Així
doncs, el parc comptarà amb
una dotació de 80 bombers dis-
tribuïts en 5 torns de treball, les
24 hores del dia i tots els dies de
l’any.

Evidentment, el nou equipa-
ment oferirà una millor cober-
tura al port però, a banda
d’això, també abraçarà de ma-
nera especial altres zones de la
ciutat com son el districte de
Ciutat Vella, el Barri del Poble
Sec i el Barri de Sant Antoni, a
l’esquerra de l’Eixample. 

Per aquest motiu, disposarà
de vehicles adaptats a la tipolo-
gia de carrers i espais que con-
formen el seu àmbit d’influèn-
cia, a banda dels vehicles especí-
fics del port.

En definitiva, es tractarà
d’un centre d’operacions que
coordinarà les actuacions entre
Bombers i l’Autoritat Portuària,
és a dir, esdevindrà un centre

compartit. Les principals actua-
cions que Bombers hi haurà de
realitzar són bàsicament la in-
tervenció en totes les opera-
cions de protecció civil, la col·la-
boració en les operacions de
salvament i la realització de ser-
veis de prevenció per tal d’evi-
tar o disminuir el risc en la ma-
nipulació de matèries perilloses.

Aquest conveni signat per
ambdues institucions estableix
una vigència de 25 anys, en ter-
minis de 5 anys prorrogables

que inclou la renovació progres-
siva de tot el material d’inter-
venció adquirit en els darrers
convenis, vehicles inclosos. A
més s’estableix que la formació
finançada per l’APB anualment
s’incrementi amb l’IPC, i que la
quantitat anual finançada per
l’APB es podrà compensar  en-
tre dos anys consecutius, si les
necessitats formatives ho re-
quereixen.

Juntament amb el que esta-
bleix el nou conveni, l’APB po-
sarà a disposció de Bombers,
directament o a través de con-
cessionaris del port, els seus
vehicles i equips d’intervenció
en la prevenció i extinció d’in-
cendis, per a cobrir o millorar la
prestació dels serveis.

El parc, que començarà a
edificar-se durant l’any 2006,
estarà situat en un espai cedit
per l’Autoritat Portuària, que
s’encarregarà de l’elaboració
i execució del projecte cons-
tructiu.

El nou conveni
estableix una vigència

de 25 anys, dividida en
terminis prorrogables
de cinc anys cadascun 



11La Cursa de Bombers 06
polvoritza tots els rècords
El passat 9 d’abril es va celebrar la vuitena edició de la Cursa Bombers
amb una participació de 10.300 atletes. Una convocatòria que podria ser
considerada l’edició rècord per totes les marques que es van assolir.

L
’alcalde de Barcelona, Jo-
an Clos, juntament amb
els regidors de Seguretat i
Mobilitat, Jordi Hereu, i

d’Esports, Pere Alcober, va ser
l’encarregat de donar el tret de
sortida d’una prova que va co-
mençar a l’Avinguda Marqués
de l’Argenteria, al costat del
parc de la Ciutadella i que con-
cloïa al Passeig Picasso, també al
costat del citat parc. 

Entre els corredors que van
prendre part en la vuitena edi-
ció de la prova cal destacar figu-
res de l’atletisme mundial com

Reyes Estévez (Campió d’Euro-
pa de 1.500 metres a Budapest
el 1998), Chema Martínez (Cam-
pió d’Espanya de 10.000 metres
el 2004 i el 2005), el kenià David
Twai (guanyador de la cursa de
Bombers el 2001 i el 2003), el
també kenià Paul Kosgei (rè-

cord mundial de 25 kilòmetres
en ruta amb un temps de
1:12.45 el 2004), Marta Domín-
guez (nou cops campiona d’Es-
panya de 3.000 metres en pista
coberta i campiona d’Europa de
5.000 metres el 2002) i la kenia-
na Margaret Okajo (guanyado-
ra de les maratons de Boston el
2002, Nova York el 2003 i Lon-
dres el 2004). Enguany també es
va batre el rècord de la prova ai-
xí com el millor registre firmat
mai per un espanyol en aquest
esdeveniment.

En aquesta ocasió el lema de

Enguany la prova va
comptar amb la
participació de
destacades figures de
l’atletisme mundial 
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la cursa era ‘Aquest any ni de
broma’, i en el cartell oficial l’a-
tleta Reyes Estévez i la darrera
classificada de l’any passat,
Mercè Artero, es comprometien
a millorar la seva última marca. 

La vuitena edició de la Cursa
Bombers de Barcelona va comp-
tar amb la participació de més
de 100 membres del cos de
Bombers de la Ciutat Comtal, i
també amb integrants de la
Guàrdia Urbana de Barcelona i
d’altres cossos i forces de l’estat. 

Una de les grans novetats va
ser la participació de setze bom-
bers de diferents cossos dividits
en quatre equips: el de l’Ajunta-
ment de Barcelona, el de la Ge-
neralitat de Catalunya, el de l’A-
juntament de Madrid i el de la
Comunitat de Madrid, que van
fer els deu kilòmetres vestits
amb l’uniforme reglamentari
d’intervenció (amb màscara,
casc, botes i ampolles d’aire)
que té un pes aproximat de 20
kilos.

El motiu de la participació
d’aquests quatre equips va ser
el de posar a prova les seves ca-
pacitats físiques, a més de pro-
mocionar la figura dels bombers
entre els ciutadans i fomentar
les relacions entre cossos de di-
ferents administracions. Per
aquest motiu en cada relleu, de
dos kilòmetres i mig, els quatre
corredors (un de cada equip)
van avançar junts i els últims re-
llevistes van creuar la línia d’a-
rribada de forma simultània.

La cursa va progressar per un
circuit urbà, homologat, de 10
kilòmetres, un dels més ràpids
d’Espanya, on els organitzadors
(Nike i l’Ajuntament de Barcelo-
na), van optar per un disseny

del recorregut sense pujades i
que es desenvolupava per ca-
rrers amples, amb un mínim de
tres carrils, per tal de facilitar
l’obtenció de bones marques. 

La prova estava dividida en
sis categories: Júnior Femenina
(atletes nascudes entre 1987 i el
1990), Júnior Masculina (atletes
nascuts entre el 1987 i el 1990),
Sènior Promeses Dones (atletes
nascudes al 1986 i fins a una
edat màxima de 34 anys), Sènior
Promeses Homes (atletes nas-
cuts el 1986 amb una edat màxi-
ma de 34 anys), Veterans i Vete-
ranes 1 (des dels 35 als 44 anys)
i Veterans i Veteranes 2 (dels 45
anys en endavant). 

El guanyador de la Cursa
Bombers 06 va ser el kenià Peter
Kamais que va batre el rècord
de la prova amb un temps de 27
minuts i 29 segons, gairebé un
minut més ràpid que l’antic rè-
cord de David Twai (28:24). El
registre de Kamais s’ha conver-
tit, de moment, en la millor

Més de 100 membres
del Cos de Bombers de
Barcelona van prendre

part en la vuitena
edició de la cursa 
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marca mundial de l’any en
10.000 metres en ruta superant
els 27:44 firmats per Wilson Ki-
protich el passat 26 de febrer a
Puerto Rico i també en els deu
kilòmetres més ràpids correguts
mai a Europa. 

El favorit, derrotat

Per la seva banda Paul Kos-
gei, a priori el gran favorit per
alçar-se amb el triomf, va aca-
bar segon al firmar el segon mi-
llor temps de la història de la
competició, 27:48. El podi el va
completar Chema Martínez
que, amb un 28:33 final, va ob-
tenir la millor marca d’un atleta
espanyol en les vuit edicions
que s’han disputat fins al mo-
ment de la Cursa de Bombers. 

En categoria femenina la
victòria final se la va endur Be-
lainesh Fikadu, amb una marca
de 31 minuts i 55 segons. Alvaro
Rodríguez, va ser el més ràpid

en categoria júnior amb un
temps de 32 minuts i 37 segons,
mentre que en Veterans 1 el tri-
omf va correspondre a Josep
Maria Casas Ledesma (33 mi-
nuts i 5 segons). En la categoria
Veterans 2 el millor registre el
va marcar Miguel Nieto Del A-
guila amb un crono de 35 mi-
nuts i 32 segons; la veterana 1
més ràpida va ser Carmen Ba-
llesteros Rosa (38 minuts i 13
segons) mentre que el millor
temps per a una veterana 2 va
correspondre a María Luisa Mu-
ñoz (39 minuts 8 segons). Pel
que fa a la categoria júnior fe-
menina Elena Adan Hidalgo va
ser la més ràpida amb un regis-
tre de 44 minuts i 38 segons. 

Entre els bombers partici-
pants en la cursa, el primer en
completar els deu kilòmetres
del recorregut va ser Josep Ro-
sés que, amb un temps de 34
minuts i 43 segons, va aconse-
guir situar-se com el 93è a la
classificació final.

Aquest any s’ha pogut com-
provar que la cursa ja està total-
ment consolidada dins del pa-
norama espanyol (una de les
més multitudinàries del calen-
dari) i ha aconseguit deixar molt
enrere el llistó dels 3.000 partici-
pants que va aconseguir la pri-
mera edició, la de l’any 1999.

En els mesos abans de la ce-
lebració de la prova, tots els dis-
sabtes i diumenges des del 11 de
març al Parc de l’Estació del
Nord i també a la Carretera de
les Aigües, s’han organitzat en-
trenaments col·lectius del Nike
Running Club. Aquestes sessions
van comptar amb atletes com
Reyes Estévez, Chema Martínz
o Marta Domínguez.

El millor bomber va ser
Josep Roses que, amb
un temps de 34 minuts
i 43 segons, va acabar
93è de la general

Un dels relleus dels quatre cos-
sos de bombers vestits amb l’equip
complet d’intervenció

Foto de grup, desprès de la cur-
sa, d’un grup de Bombers amb
amics i familiars
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l passat 14 de juny, al Parc
de Llevant, es va dur a
terme la cerimònia d’en-
trega de premis als guan-

yadors del quart Premi de Na-
rració Curta de Bombers de Bar-
celona 2006.

En aquesta edició, en la que
el lema sobre el que s’havia
d’escriure era ‘El món dels bom-
bers’, si van presentar un total
de 15 treballs, una xifra que su-
posa un augment del 26 % res-
pecte les obres que es van pre-
sentar l’any passat. 

Enguany el primer premi, do-
ta amb un total de 1.000 euros,
se’l va endur Pere Heras Quílez
(que l’any passat ja va obtenir
un accèssit), per la seva narració
titulada “Teo”. 

D’altra banda “Aquellos sí
que eran fuegos”, obra escrita
per Víctor Dobaño Lázaro, va
rebre el segon premi (la mateixa
posició que va obtenir l’autor
amb el treball que va presentar
en la passada edició del con-
curs), i els 500 euros correspo-
nents, mentre que en tercer lloc

va quedar la narració titulada
“Omaira”, de Josep Barjuan i
Sanz, premiada amb un total de
250 euros. 

Juntament amb els tres pre-
miats d’enguany, el jurat va
concedir dos accèssits. El primer
a Ramón Catalán Suárez, per la
narració que portava per títol
“Del calaix de la memòria” i el
segon a Miquel Pintado Pérez
per l’obra “Fuego escandina-
via”. En la passada edició del
certàmen Pintado va aconseguir
el tercer premi. 

El guanyador d’enguany, Pere
Heras, va llegir l’obra als presents

Bona participació en
el IV Premi de Narració Curta
En l’edició d’enguany es van presentar al concurs un total de 15 obres.
D’entre elles, “Teo”, “Aquellos sí que eran fuegos” y “Omaira” van ser les
que es van endur el primer, el segon i el tercer premi respectivament.

D’esquerra a dreta: Antoni
Pallarés, Ferran Julián, Pere Heras,
Víctor Dobaño, Josep Barjuan,
Francesc Grisó i Ramón Catalán
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45 noves places al Cos
El cos de Bombers de Barcelona continua el seu procés de rejoveniment i
d’entrada de sàvia nova amb l’oferta pública de l’any 2006. El termini per
a les inscripcions es va tancar el passat 13 d’abril.

E
l 24 de març de 2006 es
varen publicar al DOGC nº
4.600, les bases per a la
convocatòria de 45 places

de bomber del Servei de Pre-
venció, Extinció d’incendis i Sal-
vament de l’Ajuntament de Bar-
celona, essent el període de
presentació de sol·licituds des
del 25 de març al 13 d’abril. 

El 5 de maig es va publicar el
llistat provisional d’admesos: en
total 966, i 53 exclosos. Està pre-
vist que el procés de selecció es
desenvolupi a partir del mes de
juny i al mes de setembre co-
menci la formació.

Aquest concurs correspon a

la tercera de les quatre promo-
cions de noves places que el
consistori barceloní estableix
pel període 2004-07. L’objectiu
és el de rejovenir el cos amb
l’entrada de nous membres. Se-
ran un mínim de 135 les noves
places que sortiran durant l’ac-
tual mandat, que se sumen a les
60 convocades en l’anterior. Ai-
xí doncs s’hauran incorporat
prop de 200 membres al Servei,
el que suposa una renovació de
quasi el 30 % de la plantilla.

També destacar que el  12 de
maig, va finalitzar el curs d’a-
daptació dels bombers en pràc-
tiques de la promoció 2005. 

En un acte presidit pel nou
regidor Ferrán Julián, el gerent
Joan Albert Dalmau, el Director
de Bombers, Antoni Pallarés, i
el director de l’Escola de Bom-
bers i Seguretat Civil de Cata-
lunya, Jordi Sans, se’ls va fer en-
trega dels diplomes del curs bà-
sic i del curs d’adaptació.

Des del 15 de maig s’han in-
corporant al parc de l’Eixample
(6 bombers en pràctiques ads-
crits a cada torn), per a realitzar
la tercera fase del procés forma-
tiu de tres mesos de durada.
Una vegada superada la fase de
pràctiques, passaran ja a ser
funcionaris de carrera. 

El passat 12 de maig els bombers en pràctiques de la promoció 2005 van finalitzar el curs d’adaptació, i com
és tradicional, al pati del parc de l’Eixample, se’ls va donar una benvinguda passada per aigua
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E
l foc es va declarar a l’in-
terior de la illa formada
pels carrers Espronceda,
Perú, Bilbao i l’avinguda

Diagonal, i desprès de rebre
diverses trucades simultànies
dels veïns, alertant de l’incendi,
Bombers va realitzar una sor-
tida completa (2 autobombes, 1
autoescala i 1 ambulància) del

Durant el mes d’abril l’actuació més destacada
que va dur a terme Bombers va ser la de l’extin-
ció, el dia 4, de l’incendi declarat, a tres quarts de
dues del migdia, en dues de les naus industrials
del complex de Can Ricart, al Poblenou.

parc de Llevant. De camí, l’ofi-
cial va observar en el cel una
important columna de fum i
ràpidament va sol·licitar refor-
ços (dues autobombes més i el
Cap de Guàrdia).

L’atac inicial es va efectuar
per l’escala de la Torre del
Rellotge, després de practicar
un forat a la paret que tapiava

Imatge de la Torre del Rellotge
de Can Ricard, on es pot veure
com Bombers va pro procedir  per
atacar el foc que va cremar
parcialment dues naus

l’accés de la torre, i forçar les
portes d’accés a la planta. Les
dues autobombes de reforç van
atacar pel carrer lateral una de
les naus per evitar la propagació
de l’incendi cap a les naus veï-
nes. Les flames van afectar la
totalitat de les primeres plantes
de les dues naus, d’uns 350 m2

cadascuna.
Vista la magnitud de l’in-

cendi es van demanar dues au-
tobombes més i una segona
autoescala, que van atacar les
flames per la façana posterior
de la segona nau. A la zona s’hi
van personificar el Cap de Dia,
el Regidor del Districte i altres

Moment en què els membres de
Bombers van entrar a l’interior de

les naus de Can Ricart, per
assegurar l’interior de l’edifici

Durant 5 hores, 40
bombers, 6 autobombes
i 2 autoescales van
treballar des de 3 fronts
per apagar el foc

Cremen dues
naus a Can Ricart
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representants municipals. En el
moment de l’esfondrament de
les teulades es va atacar el foc
també amb dues autoescales
per sobre de la coberta de les
naus.

A dos quarts de vuit del ves-
pre, desprès d’apagar el foc,
Bombers va retirar tots els vehi-
cles actuants. Més tard, a les 11
de la nit, una autobomba es va
desplaçar fins a la zona per
comprovar que cap brasa s’ha-
gués revifat.

El foc va afectar totalment
les primeres plantes i les teula-
des, una es va esfondrar total-
ment i l’altra només de forma
parcial, de les dues naus indus-
trials. A l’interior, les flames,
van cremar deixalles de fusta
acumulada i les encavallades de
fusta de la coberta (nou en
total). Afortunadament no hi va
haver danys personals, i la Torre
del Rellotge, situada just al cos-
tat de les naus afectades pel foc,
no va patir danys estructurals.

Es desconeix la causa de l’in-
cendi, però diversos indicis
apunten a una possible autoria
intencionada. Els motius que
fan pensar això són, en primer
lloc, perquè els locals estaven
abandonats i tapiats, i per tant
no hi havia al seu interior cap
activitat, ni instal·lacions sus-
ceptibles de provocar l’inici d’un
incendi.

D’altra banda, la rapidesa de
l’evolució inicial del foc i la
virulència de les flames fa pen-
sar en la possibilitat de l’e-
xistència d’accelerants, i per
últim, cal esmentar la coincidèn-
cia que el mateix dia l’Ajunta-
ment de Barcelona presentava
el projecte de remodelació del
recinte, una mesura molt pro-
testada per algunes persones,
que s’evidenciava en les moltes
pintades contra la mesura que
hi havia a les parets dels edificis
propers al sinistre.

Els dos edificis afectats pel
foc estan inclosos en el conjunt

industrial que l’Ajuntament de
Barcelona ha decidit preservar
a través d’un pla urbanístic.
Aquest contempla la conserva-
ció de la majoria de les naus que
representen el vestigi històric
del passat industrial del Poble-
nou. El projecte urbanístic con-
templa conservar un 98% del

sostre de l’aixecament Fontserè
(el nucli original de Can Ricart
que data de 1853), mentre que
del total de les edificacions exis-
tents en el recinte fins a l’any
1930 es manté el 67%. 

Pel que fa a la investigació
sinistral, dir que l’endemà de
l’incendi, el Cap de la Unitat de
Règim Interior i un tècnic del

La primera sortida,
abans d’arribar a Can
Ricart, ja va veure una
enorme columna de fum
i va sol·licitar reforços
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Departament de Prevenció d’in-
cendis van efectuar una inspec-
ció visual de  les  naus  incendia-
des,  per tal d’analitzar l’evolu-
ció de l’incendi. Les  hipòtesis de
la possible propagació de les
flames fan deduir que, proba-
blement,  l’incendi  es va iniciar
simultàniament a les dues naus,
en una a la planta primera i a
l’altra a les golfes, cosa que con-
firmaria la teoria  de  la  inten-
cionalitat del sinistre. Els Mossos
d’Esquadra també han iniciat
una investigació de l’incendi.

Altres serveis destacats

D’altra banda destacar que
el mes de febrer va començar
amb un foc d’una nau industrial
del carrer Almirall Okendo, de-
dicada a taller metal·lúrgic. En
el moment de l’arribada les fla-
mes sortien per la façana i per la
teulada, i van cremar uns 400 m2

d’una de les dues naus, de 900

m2 cadascuna.
En l’extinció d’aquest com-

plex industrial, situat al límit
municipal de Barcelona i Sant
Adrià de Besòs, van treballar-hi
tres autobombes i una autoes-
cala del Servei, juntament amb
dues autobombes i una autoes-
cala de Bombers de la Generali-
tat de Catalunya. L’incendi es va
atacar amb cinc línies de
mànega per la façana i la nau
veïna, es van forçar les dues por-
tes d’accés, i també dues línies
a través d’autoescales per co-
berta. Les flames es van contro-
lar en una hora i trenta minuts,
temps que també va fer falta
per tal de sufocar les brases. De
moment es desconeixen les cau-

ses de l’incendi que es va iniciar
a la zona d’oficines i que es va
propagar cap a la zona de mà-
quines, encara que sense afec-
tar a les naus veïnes. 

Pocs dies més tard, el 9 de
febrer, es va produir un incendi
en un aparcament en planta
soterrani –1 del carrer Amílcar.
Inicialment van cremar, amb
gran virulència, una moto i tres
vehicles. Es va atacar l’incendi
amb dues línies de 25 mm i ús
d’ERA i posteriorment, en veure
que l’incendi s’estenia, amb
dues línies d’escuma. Al cap de
dues hores es va aconseguir
sufocar el foc però van resultar
cremats vuit vehicles i una
moto, i afectats en major o
menor grau, per efecte de la
temperatura i el fum, 18 més.

L’edifici va ser afectat en for-
jat, parets i instal·lacions de la
planta –1, però sense perill es-
tructural que ocasionés la ne-
cessitat d’un desallotjament.

Pel que fa al març, destacar

Es desconeixen les
causes de l’incendi,

però diversos indicis
apunten a una possible

autoria intencionada
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tres serveis. El primer va ser el
del dia 13, en el que es va pro-
cedir al reconeixement de la cai-
guda d’un sostre provisional
d’obra dins l’estació de la Sa-
grera, de la línia 1 del metro,
degut sembla ser a l’excés de
pes per culpa de la runa. Com a
resultat van quedar afectats uns
cent metres de la catenària,
però afortunadament no es van
produir danys personals. 

Dos dies més tard, el 15, es va
dur a terme el desallotjament
total del número 338 del Pas-
seig de Fabra i Puig, a causa
del trencament d’una paret de
càrrega, per sobrecàrrega a ni-
vell de la segona planta. El de-
sallotjament, que va afectar a
67 veïns, va durar fins que van
acabar els treballs de consolida-
ció de la finca. 

En els dies posteriors Bom-
bers va col·laborar amb els res-
ponsables del Districte en les
tasques d’apuntalament de l’es-
tructura de l’edifici. Durant a-

quells dies també es van efec-
tuar reguardes de prevenció per
a retirar estris els veïns. Al cap
de dos dies del trencament de la
paret, tots els veïns, a excepció
dels de la quarta planta (ja que
degut als apuntalaments la
mobilitat als seus pisos era
reduïda), ja tornàven a estar a
casa seva.

Incidents al Raval

El darrer servei destacat del
març va ser arran de la convo-
catòria del “botellón” al Barri
del Raval. Per culpa d’aquest fet
es van produir, durant la mati-
nada, aldarulls als voltants de
les Rambles. Es van haver d’e-
fectuar uns 50 serveis d’extinció
de contenidors d’escombraries.
Durant els serveis van resultar
agredits dos vehicles del Servei,
amb trencament de vidres, que
van ocasionar una ferida a l’ull
d’un bomber. 

Vista, des de l’interior de l’estació de metro de la Sagrera (línia vermella), del forat que es va produïr al carrer,
quan es va enfonsar una part d’un sostre provisional d’obra

Estat en el que va quedar la indústria gràfica que va cremar-se el passat
mes d’abril al carrer Guayaquil, on es van patir importants danys materials

Pel que fa al mes d’abril, a
banda de l’incendi de Can
Ricard, destacar també el d’una
indústria dedicada a les arts
gràfiques situada entre el Pas-
seig de Guayaquil i el carrer
Maracaibo (en una zona indus-
trial), que comprèn una planta
baixa de 1.000 m2, destinada a
les arts gràfiques, i un altell de
300 m2, zona habilitada com
a oficines. L’extinció es va po-
der efectuar en només trenta
minuts des de dos accessos (un
per cadascun dels carrers ante-
riorment citats). 

Els danys van ser molt im-
portants, ja que es va registrar
la destrucció de diverses bobi-
nes de paper, cartrons, tinta,
treballs ja acabats, a més de
maquinària. En aquest incendi
també va resultar lleugera-
ment afectat un pilar metàl·lic,
l’estructura que aguanta un
pont grua i el material de la
coberta, format per plaques de
fibrociment.
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C
ap a dos quarts  d’onze
del matí un vehicle de
Bombers del parc de
Sant Andreu va arribar

a la fàbrica Burberry Spain S.A
del carrer Lima, on els estava es-
perant el cap de Manteniment i
Serveis de l’empresa, l’Enric Es-
cuder.

Només arribar, els membres
de Servei de Bombers van en-
trar a la fàbrica i van repassar,
amb l’ajuda d’uns plànols, qui-
na és la localització dels dife-
rents elements que el Cos pot

Prevenció operativa
a la planta de Burberry 
Un vehicle del parc de Sant Andreu va visitar el passat 26 de maig les ins-
tal·lacions de la fàbrica de Burberry Spain S.A situades al carrer Lima, per
tal de dur a terme la visita de prevenció operativa.

necessitar en cas que a les ins-
tal·lacions d’aquesta empresa
tèxtil s’hi produeixi un incendi. 

En aquest cas va ser Burberry
Spain S.A la que va tenir la in-
quietud de posar-se en contacte
amb el Cos de Bombers. Ho va
fer dirigint-se al parc de l’Eixam-
ple, per tal de poder dur a ter-
me, de forma conjunta amb el
Cos, un reconeixement de les
instal·lacions que l’empresa té
al districte de Sant Andreu.

“La idea de posar-se en con-
tacte amb els Bombers va sorgir

d’una conversa entre Burberry
Spain S.A i Burberry London,
que van expressar-se mútua-
ment la inquietud de dur a ter-
me aquesta acció per tal de mi-
llorar la feina dels bombers, en
el cas que es donés un sinistre i,
al mateix temps, reduir l’impac-
te d’un possible foc a les ins-
tal·lacions per tal de garantir el
servei als nostres clients. L’ob-
jectiu és el de treballar com un
equip i facilitar-nos la feina,
partint d’una estreta col·labora-
ció”, assegura l’Enric Escuder.
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Un cop repassada la teoria, el
grup de bombers, acompanyats
per l’Enric Escuder, van procedir
a realitzar una visita per les di-
ferents plantes de l’empresa.
L’objectiu de la prevenció ope-
rativa que duu a terme Bombers
de Barcelona, és el de conèixer
les naus industrials o els edificis
singulars de la ciutat, en aquest
cas una nau de 40.000 metres
quadrats en els que hi treballen
un total de 700 persones, per tal
de poder actuar de la forma
més segura i més ràpida possi-
ble, si s’hi produís un incendi.

El recorregut

El primer que van visitar els
bombers desplaçats fins a a-
questa fàbrica van ser les ins-
tal·lacions del magatzem (tres
plantes), a continuació es va
procedir a conèixer les diferents
plantes d’oficines, despatxos i
‘show rooms’, per acabar ins-

peccionant el soterrani, on hi ha
situat el pàrquing de l’empresa. 

Valoració de la visita

Al final de la jornada les
dues parts es mostraven satisfe-
tes i valoraven molt positiva-
ment el fet que empreses de la
importància de Burberry Spain
S.A, dediquin esforços a un te-
ma tant important com el de la
prevenció operativa. “La nostra
valoració és molt positiva, ja
que si després en aquestes ins-
tal·lacions s’hi produeix un in-
cendi, nosaltres podem treba-
llar de forma més segura, per-
què coneixem l’edifici, i això fa

que el nostre temps de respos-
ta per apagar un foc sigui me-
nor. En definitiva amb la pre-
venció operativa tots hi sortim
guanyant, ja que nosaltres tre-
ballarem amb més seguretat i
ells, si es donés un incendi, tin-
dran menys danys materials. A
més cal destacar que aquesta
empresa té unes instal·lacions
en perfecte estat i que ha cui-
dat molt el tema de la segure-
tat i de la prevenció operativa”,
afirma tot el grup.

Tots els membres que van vi-
sitar la fàbrica van coincidir en
destacar que un tema  com el
de la prevenció operativa hau-
ria de ser una pràctica habitual
de les empreses. “Els responsa-
bles de les diferents activitats
s’han de conscienciar que Bom-
bers no visita les instal·lacions
amb ànim de fiscalitzar, sinó
que el nostre objectiu és de
conèixer els edificis i les seves
instal·lacions per millorar la se-
guretat de tots” afirmen.

A la pàgina anterior una imatge
dels bombers repassant els plànols
amb el cap de Manteniment i
Serveis de Burberry Spain S.A 

A la imatge es pot veure un dels
moments en què Bombers visitava
les instal·lacions de l’empresa

Les dues parts valoren
de forma molt positiva
el fet de poder realitzar
les visites de prevenció
operativa

A l’esquerra l’Enric Escuder
mostra als bombers unes fotos de
la teulada de la nau industrial de
la fàbrica
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utilitza el Servei de Bombers de
Barcelona per comunicar-se amb
els diferents serveis.

D
ins del procés d’innova-
ció contínua, el Servei
de Bombers de Barcelo-
na ha fet una gran can-

vi en l’àmbit de comunicacions.
Una de les eines bàsiques de
tots els serveis, els transceptors
portàtils, més coneguts com a
‘walkie talkies’ han deixat de
funcionar amb un sistema ana-
lògic i han passat a utilitzar un
sistema digital. 

D’aquesta forma es podrà
passar d’un àmbit de cobertura
local a una cobertura que com-
prèn tot el territori de Catalun-
ya. A més a més, aquest nou sis-
tema permet la intercomunica-
ció, mitjançant els canals ade-
quats, amb d’altres cossos i for-
ces de seguretat com per exem-
ple la Guàrdia Urbana, Mossos
d’Esquadra i Bombers de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

Els nous walkies també per-
meten augmentar els canals dis-
ponibles. Es passa dels 5 actu-
als (alguns amb una cobertura
molt limitada), als 22 canals
d’àmplia cobertura. 

Aquest fet fa que es pugui
passar d’un únic model de co-
municació, en el que es parlava
dins d’una freqüència on tot-
hom ho podia escoltar, a una
infraestructura en la que es
pot disposar de models de tru-
cada diferents que permeten, a
banda de fer servir canals se-
gurs, realitzar trucades indivi-
duals, dur a terme trucades de
grup, realitzar trucades prio-
ritàries d’emergència i enviar
missatges.

Aquest nou transceptor (walkie) no es només un
canvi de model de l’aparell, sinó que es tot un
canvi de filosofia pel que fa al model de comu-
nicacions que utilitzarà Bombers, ja que signifi-
ca el pas d’un sistema analògic a un de digital.

El Sepura SRH 3500, un salt
cap a la tecnologia digital

Els nous transceptors portàtils
digitals ofereixen moltes més
prestacions que els anteriors
sistemes de comunicació que
utilitzava el Servei
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amb canvi automàtic
El nou vehicle, a banda de disposar d’un canvi de marxes automàtic que no
ha tingut cap cost addicional per al Cos de Bombers de Barcelona, incor-
pora també una escala Magirus de moviments simultanis.

L
a principal novetat d’a-
questa escala de nova ge-
neració és la incorporació
d’una nova cistella Magi-

rus d’accés frontal que incorpo-
ra un nou sistema electrònic de
comandament. Aquesta escala,
de moviments simultanis, pot
arribar a una altura nominal de
rescat de 39 metres i té un abast
horitzontal màxim de 20 metres
(amb una persona a la cistella).

Altres elements que té la E-
21 són: un seient per a l’acom-

panyant que disposa d’equip
respiratori incorporat, així com
nous armaris sobre el xassís amb
més capacitat per a les eines. 

També cal destacar que l’em-
presa subministradora va incor-
porar un canvi de marxes au-
tomàtic, sense increment del
cost del vehicle. A banda de tot
això, aquesta escala giratòria
pesant (de cinc trams), de la
marca MAGIRUS, sobre vehicle
Mercedes Benz, model Atego
1528 FF EURO III, disposa d’una

cabina de tres places, i incorpo-
ra un eix direccional posterior.

Un altre fet a tenir en comp-
te és la potència d’aquest vehi-
cle, i és que la E-21 rendeix un
total de 279 cavalls. Alguns dels
elements que incorpora aquesta
nova adquisició del Servei de
Bombers de Barcelona són: un
generador de 5 KWA, un moni-
tor pel llançament d’aigua, una
llitera especial amb anclatje per
descensos i un focus d’il·lumina-
ció a cistell. 

Un dels punts forts de a
nova E-21 és que
compta amb un potent
motor que pot rendir
fins a 279 cavalls

Vista lateral de l’escala giratòria
pesant E-21, un model fabricat per
la prestigiosa marca alemana
Mercedes Benz MAGIRUS
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Per veure com ha estat la
transició del CECOB al
CGE hem parlat amb di-
ferents persones que tre-

ballen en aquesta sala i que ens
han explicat com és el seu dia a
dia, què s’han trobat en el nou
emplaçament, i quines coses
han canviat en la seva feina.

El primer que ens ha donat la
seva opinió ha estat el Rafael
Álvarez, el responsable del CGE,
i la persona que s’ha encarre-
gat, amb el Cap d’Unitat Joan
Asín, de coordinar la transició.

cional per si es dóna el cas que
un servei requereix la coordina-
ció de tots. També s’ha millorat
l’aplicació informàtica que ens
permet conèixer els elements
importants que hi ha a la ciutat
i  saber si ens afecten o no a l’-
hora de fer una intervenció. 
FRH: Com ha quedat ara el tema
de les trucades telefòniques
que avisen d’una emergència?
RA: D’una banda s’ha fet la cre-
ació del CGE i el trasllat del CE-
COB, però tres setmanes abans
s’havia creat la plataforma del

Fahrenheit (FRH): Què ha supo-
sat el trasllat del CECOB al CGE
pel personal de Bombers? 
RA: Venir al CGE no ha estat no-
més un trasllat del lloc, sinó que
ha implicat adaptar-nos a una
sala conjunta amb altres cossos
de seguretat. A banda d’haver
incorporat les tecnologies que
ells estan fent servir, com per
exemple els sistemes de ràdio
digital, o el posicionament dels
vehícles mitjançant GPS (molt
aviat en funcionament), dispo-
sarem de la sala de crisis institu-

Passats tres mesos des del trasllat del CECOB al CGE, els bombers que tre-
ballen a la nova sala fan una valoració positiva del canvi, però asseguren
que encara hi ha aspectes en els que cal seguir-hi treballant.

Valoració positiva 
dels primers mesos al CGE



080. Aquesta, amb una aplicació
informàtica interactiva, permet
conèixer quins serveis fa Bom-
bers i en cas d’una emergència
urgent, s’activa una trucada a
tres on podem intervenir. Ara
quan algú truca li respon una
plataforma externa amb unes
preguntes predefinides, una
mena de filtre, que atén la tru-
cada i després ens passa la in-
formació. El temps de resposta
ha millorat, ja que el total està
en 7:21 aproximadament, però
tot i que és un bon registre, en-
cara podem millorar-lo.
FRH: Per què heu estat els úl-
tims en fer el canvi al CGE?
RA: El tema de Mossos venia
marcat per unes dates concretes
ja que s’havia d’acomplir amb el
desplegament. En canvi nosal-
tres varem haver de crear un
lloc de treball nou (Cap de Sala
del CGE), que va comportar una
modificació de condicions labo-
rals. A més hem passat d’un es-
cenari en el que rebíem truca-
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des i les gestionàvem, a un altre
en el que les rebem filtrades.
FRH: Quin objectiu s’ha buscat
amb el trasllat al CGE? 
RA: Primer de tot cal dir que ara
tractem tots els serveis de forma
idèntica. Abans estàvem a Pro-
vença i gestionàvem les sortides
d’aquest parc d’una forma de-
terminada, perquè estàvem allà
mateix, però les de la resta de
parcs les gestionàvem a distàn-
cia. Amb el trasllat s’ha aconse-
guit estandaritzar la gestió, en-
cara que s’ha perdut el contacte
personal amb la gent del parc.
L’objectiu és millorar i estar al
costat dels àmbits on es prenen
les decisions que afecten a di-
versos cossos. El més important
ha estat poder transformar ca-
pacitat d’atenció telefònica en
capacitat de gestió de serveis. 
FRH: Principals diferències de
treball entre el CECOB i CGE? 
RA: S’ha modificat bastant el ni-
vell tecnològic, s’ha incremen-
tat la informació que tenim a

l’aplicació informàtica, s’ha po-
gut agafar tecnologia d’altres
cossos i s’ha trencat la roda que
hi havia amb els parcs.
FRH: Quina és la valoració des-
prés de tres mesos del trasllat?
RA: La valoració general és bo-
na. Hem reduït el temps de  res-
posta i estem encara en fase
de poder millorar la gestió. Su-
perada la fase d’adaptació hem
d’aprofundir en incrementar els
nostres nivells de gestió.
FRH: Ha estat complicat acostu-
mar-se al CGE? 
RA: Menys del que jo pensava.
FRH: A nivell de la ciutadania,
els beneficis són una millor ges-
tió de les emergències? 
RA: Amb la plataforma externa
s’ha aconseguit més capacitat
d’atendre trucades i també de
gestionar ja que no es perd
temps amb l’atenció telefònica,
tot i que resten detalls per mi-
llorar en aquest sentit. 
FRH: Operativament és millor
estar al CGE que al CECOB? 

Rafael Álvarez,  responsable del
CGE i la persona que ha coordinat,
juntament amb el Cap d’Unitat
Joan Asín, el trasllat a aquesta sala

Imatge de les diferents eines de
control i gestió d’emergències que
s’utilitzen al CGE
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RA: Entenc que sí, perquè la
nostra tasca es pot desenvolu-
par amb independència de la
resta de cossos i, en cas de ne-
cessitat podem coordinar les
nostres actuacions d’una forma
fàcil i àgil. 

Desprès de parlar amb el Ra-
fael Álvarez volíem conèixer la
feina que duen a terme els Caps
de Sala. Primer varem conversar
amb el Josep Lluís Casaseca.
FRH: En què consisteix el vostre
dia a dia a la sala? 
JLC: En primer lloc hem de tenir
en compte que hi ha dos hora-
ris, el de dia i el de nit, i en els
dos casos treballem 12 hores se-
guides. Una de les feines és ac-
tualitzar tota la gent que entra
en el torn de matí per saber el
personal que hi ha operatiu,
aleshores ens coordinen amb el
Cap de Guàrdia que és el que
decidirà com s’ha de cobrir al-
gun forat que pugui haver-hi.
Després passem a controlar les

emergències que hi pugui haver
durant la guàrdia. En resum, sa-
ber que es fa, com es fa i si s’ha
de prendre una decisió, pren-
dre-la. Per això és important no
perdre la visió de la gent que
està al carrer treballant. És bàsi-
ca la comunicació oficial, però
també l’extraoficial, com per
exemple el fet de parlar dia a
dia amb els teus companys.
FRH: Com us afecta el fet de

canviar els torns de treball?
JLC: Abans estàvem en un torn
fixe i et relacionaves sempre
amb la mateixa gent (saps fins
on arriba cadascú). Ara treba-
llem amb tots els torns i, de ve-
gades, això fa que no coneguis
la persona amb qui treballes.
FRH: Millor quan estàveu en el
CECOB que ara al CGE?
JLC: A nivell de feina jo crec que
sí perquè estaves molt més lligat
en el rengle, en canvi a nivell
d’infraestructures jo crec que no
perquè tot el que tenim aquí és
tecnologia punta i no hi ha ni

punt de comparació el CECOB.
Però penso que a la llarga al
CGE s’hi treballarà molt bé. 
FRH: Tot i això, la valoració dels
del canvi és bona? 
JLC: A nivell de sala es funciona
bastant bé. La valoració no és
negativa, però s’ha de tenir en
compte que sí que hi ha proble-
mes de connexió amb la gent
que surt fora. No en termes de
servei, sinó en termes de funcio-
nament, ja que abans la gent es-
tava acostumada a treballar
d’una manera determinada i
normalment els canvis no agra-
den, però jo penso que a nivell
de sala no s’està treballant ma-
lament. Crec que el que falta és
el contacte amb la gent, saber
com són, com treballen i com
responen en un moment deter-
minat. Malgrat tot ja s’està in-
tentant solucionar aquest tema. 

A continuació varem inter-
canviar opinions amb l’altre Cap
de Sala, el Feliu Vilella.

En Josep Lluís Casaseca, un dels
Caps de Sala del CGE, és una de les
persones encarregades de
gestionar les sortides dels parcs en
el moment d’una emergència

La compenetració entre els
membres del cos de Bombers i el
personal extern al Servei és bàsic
per al bon fu ncionament del
Centre de Gestió d’Emergències
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FRH: Avantatges i desavantat-
ges de l’externalització? 
FV: Els avantatges són que al te-
nir aquests filtres t’estalvies
moltes bromes i trucades absur-
des que t’ocupaven molt d’es-
pai. Però també hi ha desavan-
tatges ja que abans podies deci-
dir segons com et parlava la per-
sona que trucava, veies l’estat
de nervis, i podies valorar millor
ja que els que estem aquí, abans
hem estat al carrer i coneixem
millor el sistema que els opera-
dors externs, però això s’està so-
lucionant. Cada dia els opera-
dors en saben més i a poc a poc
les diferències desapareixen. 
FRH: Us ha costat acostumar-
vos al treball al CGE?
FV: La veritat és que no, a mi
particularment no gaire.
FRH: Què cal millorar del CGE? 
FV: No hem d’oblidar que això
es un lloc nou de treball i que
totes les coses noves comencen
amb petites errades. Són petits
serrells que a poc a poc es van

millorant. No hi ha res perfec-
ter, sempre es pot millorar.
FRH: Per la ciutadania és millor
que estigueu aquí? 
FV: Crec que la ciutadania no se
n’adona. La rapidesa en el ser-
vei l’estem donant igual perquè
quan tenim la informació ac-

tuem en conseqüència i davant
del dubte ho fem com en la pit-
jor situació possible, per cobrir
als ciutadans. La gent valora la
rapidesa en la resposta, no si es-
tem en un lloc o en un altre.

Després de parlar amb els
bombers varem conversar amb
dues de les operadores telefòni-
ques externes que s’han inte-

grat al CGE, la Montse Fabra i la
Carme Bordas.
FRH: Valoració del CGE? 
MF i CB: Per primera vegada es
comparteix i gestiona aquest
servei amb personal extern i
personal propi del Cos de Bom-
bers en un mateix centre.
FRH: Operativament el funcio-
nament és complicat? 
MF i CB: No. Nosaltres rebem un
senyal en funció de la incidència
que sigui, els hi notifiquem als
Caps de Sala i, depenent del que
ens diguin actuem d’una mane-
ra o d’una altra. 
FRH: La vostra tasca és només
de recollida de la informació o
també gestioneu i decidiu? 
MF i CB: Ells són els professio-
nals i els que han de prendre les
decisions ja que la responsabili-
tat final és seva, però cada ve-
gada nosaltres n’aprenem més i
alguns cops ja sabem el que s’ha
de fer, però malgrat tot els hi
comentem ja que ells són els
que coneixen aquest món. 

L’altre Cap de Sala, el Feliu
Vilella, juntament amb les dues
operadores externes que hi ha

entre setmana, durant el torn de
matí, al CGE, la Montse Fabra i la

Carme Bordas

“Nosaltres controlem les
emergències que es

puguin produïr. Hem de
saber que es fa, com es
fa i prendre decisions“

“A la ciutadania li és
igual a on estiguem
situats, el que més
valora és la rapidesa de
la nostra resposta”
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L
’any 2004 va néixer a Bar-
celona l’Associació de Pro-
fessionals de Rescat en Ac-
cidents de Trànsit. Aquesta

associació va ser creada per un
grup de bombers del Servei de
Barcelona, que són els qui l’han
impulsada i la dirigeixen actual-
ment. El seu objectiu era recollir
i canalitzar totes les iniciatives
relacionades amb les tècniques
d’excarceració per a l’allibera-
ment de víctimes en accidents
de trànsit. 

Fins  ara, totes aquestes pràc-
tiques estaven disperses. A més
a més, aquesta disciplina no era
massa coneguda en l’àmbit es-
panyol i, per tant, el que es pre-

L’equip de Bombers de Barcelona que ha participat els últims 5 anys als
Campionats Mundials d’Excarceració es retira de la competició i donarà el
relleu al vencedor del Campionat Nacional en Accidents de Trànsit.

tén és donar-la a conèixer entre
els professionals del sector i es-
tablir un mètode de treball es-
tandarditzat en què “es parli un
llenguatge comú” entre els pro-
fessionals de l’Estat espanyol i
que al mateix temps estigui con-
sensuat amb l’internacional.

Calia establir unes pautes
clares de treball, una metodolo-
gia i un protocol de funciona-

ment.
L’equip de Bombers impulsor

del projecte va adonar-se, grà-
cies a la seva participació en els
Mundials d’Excarceració des de
2001, que el nivell que es tenia
sobre tècniques d’excarceració a
l’Estat espanyol era millorable i
per això van posar en marxa
aquesta iniciativa, però els inicis
no van ser gens senzills. 

El seu debut als Campionats
Mundials d’Excarceració no va
estar exempt de dificultats.
L’any 2000,  Jordi Asín Ferrando,
oficial de Bombers de Barcelo-
na, va llegir en una revista del
sector de l’emergència que els
Bombers de Càceres havien par-

L’excarceració pren força

Els Mundials de
l’especialitat consten de
3 proves que avaluen la

capacitat d’entesa i
l’eficàcia en l’equip
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ticipat en el II Campionat Mun-
dial d’Excarceració celebrat a
Escòcia. A partir d’aquell mo-
ment, va decidir moure’s per tal
de muntar un equip d’excarce-
ració i poder participar en
aquests campionats represen-
tant Bombers de Barcelona en
un moment en què s’iniciava la
preparació del curs d’excarcera-
ció pels bombers d’intervenció.
Els membres integrants de l’e-
quip van ser escollits, per ell, per
diversos motius professionals. El
cas de l’elecció del caporal Ra-
fael Márquez, per exemple, va
ser degut a banda de per la se-
va vàlua professional, entre
d’altres coses perquè parlava
l’anglès perfectament, llengua
imprescindible per poder assistir
al Campionat. 

Gràcies a l’ajut de Miguel
Fernández, cap del servei sani-
tari en aquella època, van acon-
seguir que el Col·legi d’Inferme-
ria els esponsoritzés amb el pa-
gament de la inscripció, però

aconseguir els diners va ser una
feina molt dificil i laboriosa. A
canvi d’això ells es van compro-
metre amb el Col·legi que pre-
sentarien un treball gràfic sobre
les actuacions que hagués rea-
litzat l’equip durant el campio-
nat perquè servís als alumnes
d’infermeria com a eina de for-
mació.

Posteriorment, la direcció de
Bombers va donar el màxim su-
port a aquesta iniciativa i es va
fer càrrec del finançament de
l’equip per als diferents Cam-
pionats ja que es va adonar que
aquesta era una acció formativa
per als seus membres. 

Cal mencionar, per tant, el
suport que han brindat les dife-
rents direccions de Bombers de
Barcelona als membres de l’e-
quip que durant aquests cinc úl-
tims anys han participat en els
diferents campionats del món
de l’especialitat. 

Els 6 integrants del cos de
Bombers de Barcelona que han

pres part en els darrers Campio-
nats Mundials d’Excarceració,
Jordi Asín, Joan Pérez, Rafael
Márquez, Ramon Valdés,
Juan Pinilla i Jordi Abellán

(tot i que el primer any la seva
tasca la va desenvolupar Fe-
cund Rafecas) recorden les ex-
periències a l’estranger com uns
moments inoblidables de la se-
va vida en què s’han pogut ins-
truïr. “Ho hem après gairebé
tot. Hem passat de 0 a 100
en 5 anys” assegura el grup. 

Aquest fet es demostra amb
el premi al primer classificat en
la maniobra limitada que l’any
2002 van aconseguir a Praga i
amb el premi que el 2005, a No-

A baix, l’equip a Johanesburg en una jornada d’entrenament pel seu
primer campionat disputat a la capital de Sudàfrica. A l’esquerra, una de
les seves actuacions al darrer campionat a Hamilton.

APRAT impulsa el
Campionat Nacional de
Rescat en Accidents de
Trànsit que enguany se
celebra a Navarra

A dalt, membres d’un dels equips
de bombers participants en els
Campionats del Món
d’Excarceració, realitzant un dels
exercicis de la competició



30

A
L
 
M
A
R
G
E

va Zelanda, els va donar l’Asso-
ciació australiana de Rescat en
Carretera (ARRO) per ser l’equip
que va representar millor la filo-
sofia del Campionat: voluntat
d’aprendre i traslladar els conei-
xements adquirits al cos al què
pertanyen amb la intenció de

millorar aquestes maniobres.
Els campionats mundials,

que solen durar quatre dies,
consten de tres proves bàsiques
per avaluar la capacitat d’ente-
sa i l’eficàcia entre els sis mem-
bres que conformen els diversos
equips. Les proves que es realit-
zen són les següents: la manio-
bra limitada d’eines, la manio-
bra il·limitada d’eines, (en totes

dues es disposa de només vint
minuts de temps per realitzar-
les), i la maniobra ràpida de deu
minuts de temps i sense un mà-
xim d’eines. 

Com que a l’Estat Espanyol
no hi havia cap campionat na-
cional, els bombers de Barcelo-
na s’hi inscrivien per iniciativa
pròpia, mentre que en d’altres
països, en canvi, només acudia
al Campionat mundial el guan-
yador del certàmen nacional.
Per això, APRAT, ara impulsa el
Campionat Nacional de Rescat
en Accidents de Trànsit, que en-
guany celebra la segona edició
en terres navarreses. Així doncs
el primer classificat del Campio-
nat Nacional comptarà amb
ajuts per a participar en els
Campionats del Món. 

Amb certa malenconia, l’e-
quip d’excarceració de Bombers
de BCN finalitza aquí la seva ex-
periència en el Campionat Mun-
dial d’Excarceració, però els ani-
ma el fet de pensar que la seva

Els guanyadors de
Navarra 06 prendran el
relleu de l’equip de
Bombers de BCN en el
campionat del Món

L’equip d’excarceració que va quedar segon al Campionat Nacional celebrat a Pamplona els passats 1 i 2 de
juny, format per Eduard Just Ros, Joan Carles Guarne Terrado, Pedro Torres Sánchez, José Antonio Alcoba
Serrano, Núria Molina Porto i Fernando Jovellar Martínez, acompanyats per Joaquím Rochera (amb jaqueta
vermella).

tasca ha estat molt important
per a elevar el nivell espanyol
en aquesta especialitat. 

Després d’haver participat en
els Campionats de Johannes-
burg,  Praga, Ottawa, Plymouth
i Hamilton, ara aquest equip vol
seguir vinculat als campionats,
però no com a competidors, si-
nó com assessors tècnics (jutges)
homologats per la WRO, per
avaluar les maniobres dels Cam-
pionats Nacionals que APRAT
organitza.

Barcelona ha estat adjudica-
da com a seu del Campionat
Mundial d’Excarceració 2007,
un fet que contribuirà a acabar
d’assentar l’excarceració dins les
nostres fronteres. L’objectiu que
es pretèn aconseguir amb a-
questa mesura és doble. D’una
banda es pretèn acabar de do-
nar un impuls a aquesta vessant
de la feina que realitzen els
bombers, i en segon lloc es vol
donar a conèixer el màxim pos-
sible aquesta disciplina. 
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Bona actuació
als Mundials de Hong Kong
Un grup de 25 membres del cos de Bombers de Barcelona va participar en
els passats Jocs Mundials de Bombers celebrats a Hong Kong. L’equip de la
Ciutat Comtal va aconseguir un total de nou medalles.

Per Oriol Salvador i M. Morenas

E
n els Jocs hi van participar
3.000 atletes de 37 països
diferents, que competien
en 59 modalitats esporti-

ves. En futbol, Bombers de Bar-
celona van arribar a quarts de
final. Hong Kong es va imposar
en aquest esport, en part grà-
cies a algunes irregularitats que
es van produir durant la compe-
tició. Malgrat tot, els integrants
del planter ja pensen en tornar
a competir en la propera edició

dels Jocs Mundials de Bombers.
D’altra banda, en natació,

Eduardo Navarro Zarzoso, va
sumar quatre medalles. Tres
d’or, en les proves de 100 me-
tres braça, 50 metres braça,
4x50 metres mixtes, i una d’ar-
gent en 4x50 metres estils.

També destacar que en atle-
tisme Juan Artero va aconse-
guir una meritòria medalla de
bronze al finalitzar tercer en la
prova de 10 km en pista. Igual-
ment és meritòria l’actuació de
Lluís Rosell que va obtenir la

plata en el salt de longitud. En
triatló Lluís López va sumar
l’or, mentre que Javi Ruiz i
Pedro Tortosa van aconseguir
la plata.

Per acabar destacar que en
aigües obertes, Lluís López va
alçar-se amb la plata.

La propera cita per als Bom-
bers de Barcelona serà en els
Jocs de Policies i Bombers que se
celebraran l’any vinent, entre el
16 i el 25 de març, a Adelaida,
Austràlia. La pàgina web oficial
és: www.2007wpfg.com 

D’esquerra a dreta: Javier Ruíz
Iribarne, Lluís Lopez Cuadradas i
Pere Tortosa Bartolí

L’equip de futbol de Bombers
que va participar a Hong Kong 
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Aquesta es fa cada any el dia 4 de febrer, o el dia no festiu més proper,
coincidint amb què durant molts anys la promoció del 1952 commemorava
l’entrada a Bombers organitzant una sortida “d’homes sols” aquest dia.

Per Anselm Andrés

T
enint en compte que, en
general, els afers a trac-
tar són més aviat d’infor-
mació i tràmit, motiu pel

qual no treuen la son de ningú,
procurem convertir el dia en
una festa, organitzant-la en
algun lloc atractiu, amb un pro-
grama el més turístic possible i,
mentre la nostra economia ho
permeti, posant als socis un
preu “polític” subvencionat.

Això no vol dir que els assem-
bleistes no es prenguin l’acte se-
riosament o no posin interès en
l’Ordre del Dia i en les qüestions
a resoldre que es presenten, i

per tant l’ambient és animat i,
de vegades, fins i tot apassionat.
Cal dir però, que encara que en
totes les assemblees demanem
que els socis s’ofereixin per for-
mar part de la Junta, no sol pre-
sentar-s’hi ningú: prefereixen
trobar bé – o eventualment criti-
car – el que fa la Junta, però evi-
tant d’implicar-s’hi, en defensa
de la major comoditat. I és una
llàstima, ja que amb una major
col·laboració podríem fer mol-
tes coses, inclús d’ordre social.

Enguany l’Assemblea es va
celebrar el 6 de febrer, ja que el
4 queia en dissabte, i van assis-
tir-hi setanta socis numeraris i
un soci beneficiari. Havíem triat

una bona fonda a la Colònia
Rosal, a uns 4 quilòmetres de
Berga, i com a atractiu turístic,
al matí, una visita a la granja del
burro català de la finca de Fuï-
ves, al terme municipal d’Olvan,
també al Berguedà, la més
important de Catalunya, 

En aquesta granja varem
saber que el ruc català, que
durant segles va ser molt impor-
tant per a l’agricultura (des del
segle XVIII fins a principis del XX
es va exportar a tot el món),
amb la mecanització del camp
es va convertir en una espècie
en perill d’extinció. Però la deci-
dida iniciativa de Joan Gassó va
impedir que l’espècie desapare-

Assemblea general de socis
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Imatge de l’assemblea general
de socis celebrada el passat 6 de
febrer

guès. Durant la visita varem
veure l’harem, format per unes
cent cinquanta someres, que
surten a pasturar juntes pel bosc
i el mantenen net des del punt
de vista d’incendis, i els guarans,
tancats en recintes individuals
mentre no els posin a cobrir les
femelles en zel. 

Se’ns va explicar la història
del ruc català, les característi-
ques de la raça, la seva alimen-
tació i la cura que cal tenir en
evitar la consanguinitat en els
aparellaments. També varem
veure un senzill però il·lustratiu
audiovisual, un petit museu de
les eines del camp i tots els
guardons rebuts per la granja,
tant del nostre país com d’enti-
tats europees o americanes a les
que s’han facilitat sementals,
ara inseminació artificial.

L’Assemblea va celebrar-se
en el local annex al menjador de
la fonda del Centre on després
s’hi va fer el dinar. Entenem que
els temes tractats que consten

en l’acta només tenen interès
per als socis, a qui ja se’ls hi va
enviar, però destacarem l’admis-
sió oficial de nous socis, que
aquesta vegada incloïa els pre-
vistos en la modificació d’esta-
tuts aprovada l’any passat.

Com ja és habitual, al dinar
hi va assistir una representació
de la direcció de Bombers, però
aquest cop també ho va fer el
regidor de Seguretat i Mobilitat
Ciutadana, Jordi Hereu, qui en
un breu parlament va manifes-
tar-se complagut de la nostra
activitat social, orgullós d’estar
al cap d’aquest servei, del que
en valorava el treball en els
incendis i en els salvaments,
però sobretot en la prevenció.

Com abans s’ha mencionat,
vam acabar amb un dinar de
germanor, menys sofisticat que
altres vegades, però de qualitat,
consistent en: amanida, escude-
lla i carn d’olla, vedella amb
bolets i postres a escollir, pa,
aigua, vi, cava i cafè. 

L’ase català

S’anomena burro un mamífer
de la família dels èquids que
s’hauria de dir ase, encara que
també se li diu ruc o somer. La
femella és la burra o somera i la
cria és el pollí. Guarà n’és
sinònim, però és una accepció
aplicada al semental destinat a
cobrir les someres. De
l’encreuament en resulta el
matxo, mul o mula, que neix
també d’aparellar cavall i burra.
Aquests híbrids són estèrils,
però més forts que el ruc i més
resistents que el cavall. L’ase
català pertany a la branca de
l’asinus europeus, amb el valor
afegit que li ve donat pel seu
caràcter energètic però plàcid i
el seu pelatge curt, suau i
brillant, de color negre, amb
blanc al voltant dels ulls, al
morro i a la panxa. Té un cos
harmònic, robust però poc
voluminós, i unes potes i orelles
molt llargues.

Moment del dinar posterior a
l’assemblea, en el que Jordi Hereu
va pronunciar un breu discurs
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E
l passat 19 d’abril repre-
sentants dels Bombers,
entre els que hi havia els
sindicats Comissions

Obreres (CC.OO), la Unió Ge-
neral de Treballadors (UGT) i
també membres de la Plata-
forma Unitària de Bombers
(PUB) van mantenir una reu-
nió a Madrid amb el Secretari
d’Estat, Octavio Granados, i el
director de la Seguretat Social,
Miguel Ángel Díaz Peña, per

Imatge d’una de les reunions mantingudes, a Madrid, entre el Secretari d’Estat, el president de la PUB,
Joaquin Sáez, el vocal de la PUB, Joaquín Pizarro, i el doctor Javier Sáenz

tal de tractar el tema de la re-
baixa de l’edat de jubilació dels
bombers. Es reclama que, a con-
seqüència de l’especificitat de la
feina d’aquest col·lectiu, la jubi-
lació sigui als 55 anys. 

Un cop finalitzada la troba-
da, els representants de Bom-
bers van fer una valoració posi-
tiva d’aquesta, en el sentit que,
davant de la possible aprovació,
en un futur pròxim de temps, de
l’acord de la Reforma de les

Pensions (fet que suposa un des-
bloqueig del tema de bombers),
el Secretari d’Estat els va fer
arribar una proposta des de la
que començar a treballar. 

Tot i que primer les dues pos-
tures estaven molt allunyades,
el fet que s’hagués establert un
punt des del que començar a
negociar es va interpretar des
de bombers com un fet positiu.

Setmanes més tard però, les
negociacions van estancar-se.
Les conclusions dels sindicats,
desprès de la trobada mantin-
guda el 4 de maig, van ser que
el tema estava parat i que calia
reunir-se per tal de valorar la si-
tuació i estudiar possibles ac-
cions futures. D’aquesta reunió
en va sortir un escrit en el que
els sindicats demanen al Secre-
tari d’Estat que prossegueixi, de
forma urgent, amb unes nego-
ciacions que han de portar defi-
nitivament a la resolució de la
situació que viu aquest col·lec-
tiu pel que fa a la jubilació. 

Després de diverses reunions amb l’administra-
ció, la PUB i els sindicats, que al principi eren
optimistes sobre l’avançament de la jubilació
als 55 anys, la negociació es troba en punt mort
ja que no es compleixen els terminis establerts

Jubilació als 55
anys, l’objectiu
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Per David Zapater
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