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El nou alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu , quan era regidor del
Sector de Seguretat i Mobilitat,
va vestir-se amb l'equip de
protecció individual dels bombers
per entrar al túnel del foc al parc
de la Zona Franca, on els
bombers realitzen les pràctiques
d'extinció.
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EDITORIAL
4

Un pas endavant

L

’esperit del Cos de
Bombers de Barcelona es oferir cada
dia un millor i més
eficient servei als
ciutadans. Amb aquesta mentalitat, el Servei
aposta per la modernització
tecnològica com un element
clau per aconseguir-ho.
La tasca dels bombers
s’ha definit, tradicionalment, com una suma d’esforç, coratge i servei a la ciutadania. Una essència de la
nostra professió que es manté inalterable. Els anys, però,
han anat afegint utilitats a
la tasca quotidiana de bombers: centenars de noves eines i desenes de vehicles que
han dotat el Cos de capacitats de treball cada cop superiors i que, en conseqüència, demanden una constant
actualització dels nostres
professionals.
El “Manu” és la darrera
millora que ha introduït
l’SPEIS. Una base de dades
pròpia on es troben classificades totes les eines, vehicles
i materials a disposició de
Bombers de Barcelona. Una
aposta de futur que respon
a les necessitats presents del
Servei. El seu paper en la formació de les noves lleves serà fonamental, donant a conèixer de manera eficaç les
especificitats tècniques de
qualsevol vehicle o eina dels
nostres parcs. Alhora, serà una eina a l’abast de tots que
permetrà treure el millor
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rendiment dels equipaments,
adquirir nous i precisos coneixements, i incrementar la
seguretat en la tasca diària
dels membres de l’SPEIS.
Tot i la seva inqüestionable utilitat, la nova base de
dades no acabarà ni amb els
incendis ni amb les emergèn-

cies. La tasca dels professionals que integren el Servei
continuarà sent essencial i
decisiva. Tot i això, la nova eina informàtica serà clau per
facilitar la formació i la comunicació i, en definitiva,
per fer més eficient el compromís humà de l’equip de
Bombers de Barcelona. I

CANDENT

Un estiu entre
el foc i les runes
L’incendi d’un magatzem de potassa al port i
d’un de fruita a Mercabarna, junt amb el tràgic
esfondrament d’un mur en unes obres al Poblenou, són els serveis més destacats d’un estiu en
que la revetlla va passar sense greus incidents.

E

l passat 25 de maig, quan
passaven deu minuts de
les set de la tarda, Bombers va rebre l’avís que al
Moll contradic del Port de Barcelona, concretament en una
nau de 250 m2 adossada a un
magatzem de potassa per a
l’embarcament, s’havia declarat
un incendi. El Servei, en coordinació amb Seguretat Portuària,
va procedir a l’emplaçament
dels vehicles per la façana pos-

terior de la nau i va sol·licitar la
retirada del vaixell, que en el
moment del foc estava carregant potassa. Per dur a terme
l’operació va ser necessària la
intervenció de dos remolcadors,
per acotar el foc que es trobava
en el passadís cobert de la cinta
transportadora. La causa de l’incendi va ser la possible mala manipulació del tall mentre es realitzaven treballs de soldadura
dins la nau industrial. El passa-

dís de la cinta transportadora i
la coberta de la nau principal
van quedar afectades pel foc.
L’operari que realitzava els treballs de soldadura va patir cremades lleus i inhalació de fum.
Cinc dies més tard, el 29 de
maig, es va produir la caiguda
d’un tram de l’escala comunitària de l’edificial situat al número
95 del carrer Sant Elm, en haver
perdut l’envà lateral a causa
d’unes obres de reforma que es
feien als baixos. Els membres
del Cos van procedir al sanejament dels elements que tenien
perill de caure i van construir un
nou tram d’escala amb un llit de
taulons i amb graons fets a partir de peces de tauló. Afortunadament, no cal lamentar cap
dany personal.
Gairebé un mes més tard, el
22 de juny, a un quart de dotze
de la nit va declarar-se un incendi en un habitatge de l’avinguda Paral·lel número 48. A la
seva arribada els bombers van
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CANDENT

 A la pàgina 5, una imatge de
l’incendi que va afectar un
magatzem de potassa del port de
Barcelona, el passat 5 de maig

 L’esfondrament d’un mur en les obres de remodelació d’un edifici al
carrer Almogàvers va deixar el trist balanç de cinc operaris morts i un
ferit. Els treballs de desenrunament van allargar-se fins la mitjanit.
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observar la sortida de flames
amb virulència per la façana de
l’edifici i persones al balcó que
demanaven auxili. El foc es va
atacar amb línia de mànega de
25 mm per l’escala de veïns,
amb utilització d’ERA. Amb l’escala es va rescatar una persona
en una galeria que dóna al carrer. Els membres del Cos també
van atendre i traslladar per inhalació de fum a una altre persona, mentre que una tercera va
resultar afectada per cremades
de 2on i 3er grau. La causa del
foc, segons manifesten els propis estadants, va ser una espelma situada en un moble.
Enguany, la revetlla de Sant
Joan és va caracteritzar per ser
molt plàcida. Tot i que Bombers
va haver d’efectuar un total de
83 sortides, aquestes reportar
poca importància. Les actuacions van ser degudes a foc en
contenidors, trastos vells i altres
fogueres a la via pública, i es va
donar assistència a causa d’acci-

dents de trànsit i domèstics.
També es va procedir a l’alliberament dels usuaris de set ascensors per mal funcionament.
El més destacable de la revetlla
va ser que les intervencions no
van ser rellevants.
Pocs dies desprès, concretament el dia 2 de juliol, a la cruïlla del carrer nº 4 de la Zona
Franca es va donar l’avís d’incendi de dos camions a l’interior
de Mercabarna. Seguidament es
va comunicar l’afectació de la
nau industrial. En arribar, els
bombers van trobar cremant-se,
amb gran virulència una nau
d’uns 2.400 m2 de l’empresa de
distribució de fruita Fruber S.L.
En aquest incendi van cremar
envasos de plàstic, de fusta, cartró i pòrex. Es va intervenir des
de l’exterior per les façanes dels
carres longitudinals 9 i 11, i per
la del transversal 11, i es va instal·lar un dispositiu per evitar la
propagació a la nau veïna. L’estructura metàl·lica de la nau va

 A dalt, el rescat d’un ferit entre
la runa. A la pàgina 7, l’estat en
que quedà la nau de Mercabarna.

resultar molt afectada, però no
va haver-hi danys personals. La
causa de l’incendi es desconeix.
D’altre banda, el passat 4 de

Un home va resultar
mort i dos més de ferits
en una explosió per
causes desconegudes a
la depuradora del Besós
juliol, a dos quarts de quatre del
migdia es va declarar un incendi
en un local residencial públic
entre els carrers de Marià Cubí i
Travessera de Gràcia. El personal de l’hotel va comunicar que
l’edifici estava totalment evacuat i va indicar als bombers la
ruta per arribar al lloc de l’incendi, situat en una bugaderia,
a la planta soterrani. La falta de
ventilació del local va dificultar
els treballs d’extinció, fet que va
provocar que s’haguessin de dur
a terme nombrosos relleus. L’in-

cendi es va atacar amb una línia
de 25 mm i amb EPR, i es va procedir a tancar l’abastament d’aigua, gas, i electricitat de l’hotel,
en haver-hi una sala de calderes
a gas a prop de l’incendi, així
com escapaments d’aigua. Es
desconeixen les causes que van
poder originar el foc.
Quatre dies més tard, el 8 de
juliol, Bombers de Barcelona va
rebre diferents trucades fruit
d’una explosió a la Rambla
Prim, cruïlla amb la depuradora
del Besòs. Es tracta d’un edifici
de la depuradora del Besòs destinat a l’assecament de fangs,
en el qual s’hi va produir una
important deflagració a les instal·lacions interiors. Es va comprovar el trencament de canalitzacions, desplaçament de les
peces metàl·liques enreixades
del sostre, i la localització d’un
petit incendi en la planta de nivell superior. Per aquesta intervenció Bombers es va organitzar
en dos equips: un per la localit-

zació i rescat de les persones a
l’interior, i un altre per l’extinció
de l’incendi. A la planta intermèdia s’hi van localitzar dos
treballadors ferits i el cos sense
vida d’un altre. Els ferits van ser
traslladats a centres hospitalaris, en estat greu. El foc es va
originar per l’explosió interna
de l’assecador ‘D’, un dels quatre que realitzen el procés d’assecament dels fangs a una temperatura aproximada de 200º,
malgrat que no se’n coneixen
les causes.
El darrer servei destacat va
produir-se el passat 27 de juliol i
va tenir conseqüències dramàtiques. Cinc obrers van morir al
esfondrar-se un mur de l'edifici
en què treballaven, situat al número 123 del carrer d'Almogàvers. Els Bombers de Barcelona
van poder rescatar amb vida un
operari implicat en l'accident,
que va ser traslladat a l'Hospital
del Mar en estat greu, mentre
que uns altres dos van poder es-

capar-ne pel seu propi peu. Segons el cap d’obres, en el moment de l’esfondrament els
obrers preparaven les terres en

L’esfondrament d’un
mur sense apuntalar va
causar la mort a cinc
operaris en unes obres
al barri del Poblenou
una zona excavada a sis metres
de profunditat, sense haver realitzat els treballs previs d’apuntalament, quan es va desprendre un tram d’uns 15 metres de
longitud de l’antic mur de contenció de l’edifici. Els treballs de
desenrunament van allargar-se
fins la mitjanit i van deixar al
descobert els cadàvers del cinc
operaris, tots ells localitzats en
un espai d’uns 6 m2, i agrupats
entorn a una escala de mà de
fusta que utilitzaven per accedir
a la zona de treball. I
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Benvinguda de gala a la
nova promoció de Bombers
El Saló de Cent de l’Ajuntament va ser l’escenari triat per donar la benvinguda oficial als 45 nous bombers en pràctiques de l’SPEIS, el passat 13 de
setembre, en un acte inèdit celebrat conjuntament amb Guàrdia Urbana.

L

’alcalde de Barcelona i antic regidor de Seguretat i
Mobilitat, Jordi Hereu, i
l’actual regidor, Ferran Julián, van ser els encarregats de
rebre als nous aspirants a Bombers de Barcelona. En la cerimònia, Hereu va destacar la seva
vinculació passada amb el Cos
de Bombers i va reiterar als futurs membres de l’SPEIS la necessitat de seguir complint amb
l’exigència de servei que demanden els ciutadans.
El passat 8 de juny s’iniciava

la fase d’oposició per als aspirants a incorporar-se a Bombers
de Barcelona. Finalitzat el procés de selecció, ara els 45 candidats amb millor qualificació global hauran de realitzar la formació bàsica a l’Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya, a Mollet. Posteriorment, continuaran la seva instrucció amb un curs d’adaptació
a Bombers de Barcelona, seguit
d’un període de pràctiques als
diferents parcs. L’etapa formativa conclourà el proper mes de

juny, moment en que els nous
bombers passaran a incorporarse als diversos torns, ja en qualitat de funcionaris.
De cara al 2007, està previst
que es convoqui una nova oferta pública per a 30 places de
bomber de l’SPEIS. Un fet que
s’emmarca dins la política municipal de rejoveniment de les
plantilles dels cossos de salvament i de seguretat de la ciutat,
i que té per objectiu reduir la
mitjana d’edat dels seus professionals. I

 Foto de família dels 45 nous
bombers en pràctiques a la Plaça
Sant Jaume, amb Hereu i Julián

 Un cartell promocional del
Sector de Seguretat i Mobilitat,
emmarcat dins la campanya
d’imatge ‘Barcelona Batega’

Barcelona,
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la ciutat de les persones
Del 23 al 25 de setembre una ciutat naixerà dins de Barcelona. ‘La ciutat
de les persones’ recrearà una població real al mig del Passeig de Gràcia
per informar i donar a conèixer els serveis municipals als ciutadans.

E

mmarcat dins de l’ambient ludico-festiu de les
festes de la Mercè 2006,
des del Sector de Serveis
Personals es volen donar a
conèixer els serveis municipals
en un espai cèntric. Amb aquest
objectiu es recorrerà a la reproducció d’una ciutat, amb places,
carrers i amb els seus equipaments, al bell mig del Passeig de
Gràcia, entre els carrers Aragó i
Ronda de Sant Pere. ‘La ciutat
de les persones’ és una iniciativa
de l’Ajuntament per posar a l’a-

bast dels visitants el conjunt de
serveis municipals que hi ha a la
ciutat i explicar-los com aquests
milloren el seu benestar. Amb
aquest propòsit s’ubicaran carpes que representin els diferents
equipaments, on s’hi podrà trobar informació sobre els serveis,
atenció personalitzada, exposicions i projeccions, i activitats
contínues. A més, s’oferirà una
imatge externa i de senyalització unitària, emmarcada en la
campanya ‘Barcelona Batega’.
El projecte se centra en les

persones i els valors i per això
s’incidirà especialment en l’ambientalització de l’espai -respecte al medi ambient i sostenibilitat-; en vetllar per la màxima accessibilitat tant física com comunicativa; per la transmissió dels
valors de la convivència; i pels
nous usos del temps a la ciutat,
on aquest ha esdevingut un eix
fonamental del nou model social. A banda d’aquestes iniciatives, l’Ajuntament ha preparat
una variada programació d’actes per la Mercè 2006. I

EINES DE PREVENCIÓ
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El gran repte,
una façana de fusta
El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB), situat a la Barceloneta, és un edifici de
forma el·líptica amb unes dimensions de 117x74
metres i nou plantes, amb una doble façana
construïda íntegrament de fusta.
Per Antoni Cabeza

E

n aquest projecte vam
començar a treballar-hi
l’any 2000, quan ens van
exposar la intenció de
construir un edifici amb una doble façana construïda íntegrament de fusta, destinat a laboratoris d’investigació i amb un
poliesportiu al soterrani. Des
del primer moment ens va cri-

dar l’atenció ja que es tractava
d’una activitat gens comú i d’un
edifici molt atípic. Durant sis
anys s’ha treballat en la seguretat contra incendi a nivell de
projecte d’obres i d’activitat,
fins obtenir unes instal·lacions
suficientment segures atenent
a la complexitat de l’activitat
que s’hi desenvolupa.
L’edifici té una superfície
construïda de 55.000 m2 i ocupa

un solar de 90.000 m2 entre els
carrers Aiguader, Trelawy, el
Passeig Marítim de la Barceloneta i l’Hospital del Mar. Al centre, un miler de treballadors distribuïts en 80 grups de recerca
investigaran aspectes relacionats amb la biomedicina bàsica i
clínica. La seguretat contra incendis, tema d’aquest article, la
dividim en dos grans camps: la
protecció passiva i l’activa.

Protecció passiva
El primer pas per garantir la
seguretat contra incendis de l’edifici va consistir en millorar el
comportament davant de foc
dels materials de construcció i
revestiments, la compartimentació, i en garantir la correcta evacuació i la intervenció dels
bombers. L’estructura sobre rasant és un sistema molt atípic.
Hi ha pilars i pantalles de formigó armat que sostenen en co-

 A l’esquerra, una vista frontal
del PRBB amb la segona façana de
fusta. A baix, la façana vista des de
l’interior de l’edifici.

 Imatge de l’assaig a Can Padró
on es va comprovar la fiabilitat del
sistema d’extinció i detecció exterior

berta unes grans jàsseres horitzontals, als extrems de les quals
pengen uns tirants d’acer que
recullen tots els forjats. Tota
està protegida per assolir una
estabilitat al foc de 120 minuts,
a excepció dels nusos metàl·lics
de façana que en tenen la meitat. En compensació es va protegir tota la superfície de les plantes amb una instal·lació de ruixadors d’aigua. Pel que fa a l’evacuació, està bastant ben resolta mitjançant escales protegides
amb sortida directa a l’exterior.
Un dels temes que va portar
més mals de caps durant l’obra
va ser la segona façana. Aquesta solució arquitectònica consisteix en disposar una façana suplementària a una certa distància de l’original –normalment
entre 0’2 i 1 metre. L’excepcionalitat, en aquest cas, radicava
en que aquesta segona pell estava formada per travessers de
fusta. L’Ordenança Municipal de
Protecció Contra Incendis als E-

dificis (OMCPI-96) estableix que
els materials de façana poden
tenir, com a màxim, un grau de
reacció al foc de M1. Un requeriment impossible d’assolir per
una fusta, més encara si ha de
complir condicions específiques
de permanència a l’exterior.
La solució va consistir en disposar fusta M3 amb un sistema
de cortines d’aigua exterior a
diferents nivells, accionat per
mitjà d’un cable detector. D’aquesta forma, un incendi a l’interior podria ser extingit per la
xarxa de ruixadors i, en cas que
es donés a la façana, el cable
detector ordenaria obrir la cortina d’aigua corresponent a la
zona i a les del voltant. Com a
condició de llicència es va exigir
un anàlisi experimental. L’assaig
es va realitzar a Can Padrò, sota
l’assessorament de l’enginyer
Santiago Rovira, simulant dues
plantes de façana. La hipòtesi
accidental va ser envoltar la fusta amb draps plens de cola in-

flamable. Es va comprovar que
el cable detector obria l’electrovàlvula i com l’aigua sortia
pels capçals de les cortines, extingint el foc en uns minuts.
En referència a l’accessibilitat dels vehicles de bombers, hi
ha façana accessible al carrer
Aiguader i Trelawy, i des d’un
pas interior a la que dóna a
l’Hospital del Mar. També és accessible per planta ja que cada
25m hi ha forats de 0,8m d’amplada i 1,20m d’alçada, que permeten el pas d’un bomber.

Protecció activa
Quant a detecció i extinció,
l’edifici està dotat d’extintors,
BIEs, detectors, columna seca i
extinció automàtica. A més, les
instal·lacions d’aigua tenen una
fiabilitat de funcionament alta
ja que estan alimentades per
dos dipòsits i per dues bombes
elèctriques i una dièsel. I
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MATERIALS
I EQUIPAMENTS
 Escumogen sintètic - STHAMEX
Classe A: per CAF’s.
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 Escumogen AFFF - Polyfoam 3/3,
polivalent per extinció d’incendis
d’hidrocarburs i de líquids polars.

 Escumogen sintètic - SF 60: Alta i
Mitja expansió.

Un escumogen per
cada tipus d’incendi
Avui en dia, l’ús d’escumogens s’ha convertit en una pràctica molt habitual
en els diferents cossos de bombers d’arreu del món. El Servei de Bombers de
Barcelona el té procedimentat per diversos tipus d’actuacions.

T

radicionalment s’ha utilitzat escumogen en focs
amb presència d’hidrocarburs o líquids inflamables. Els avantatges i facilitats
per la seva utilització amb els
nous vehicles comporta també
el seu ús preventiu davant de
possibles vessaments en incendis de vehicles o, fins i tot, com
additius de l’aigua amb escumogens de baixa dosificació per incendis clàssics de sòlids. L’SPEIS
utilitza tres tipus d’escumogens
amb diferents característiques i

funcionalitats específiques, que
desgranem a continuació.
L’AFFF de Polyfoam és un escumogen polivalent utilitzat en
l’extinció d’hidrocarburs i de líquids polars, que actua formant
una pel·lícula aquosa. Un altre
variant és l’escumogen sintètic
SF 60 d’alta i mitja expansió per
extinció d’incendis a interiors de
difícil accés. Actua com un tensioactiu formador de bombolles
i és l’únic que, en contacte amb
la pell, pot produir irritacions
lleus. Finalment, el Servei comp-

ta amb un escumogen sintètic
per extinció d’incendis de classe
A i B, especialment indicat per
l’ús amb CAF’s, de la marca Sthamex. La seva composició, a
base de tensioactius especials,
confereix una gran capacitat de
penetració i adherència, i una
estabilitat de l’escuma de 20 o
més minuts.
Tots els escumogens que utilitza l’SPEIS són biodegradables
i es presenten en bidons de color blanc o blau (segons el tipus)
de 20 litres de capacitat. I

 El contenidor K3 amb
equipament per a grans rescats

Grup d’eines del contenidor
La relació d’eines d’aquest contenidor resulta massa llarga, pel
qual les enumerem agrupades per característiques i funcions:
- Eines elèctriques per il·luminació de grans superfícies exteriors
- Materials per la senyalització de zones de perill
- Equips hidràulics per elevació, separació i tall
- Equips pneumàtics per elevació de càrregues
- Serres i radials diverses per talls especials
- Equips tèrmics per talls
- Sistemes d’apuntalament i fixació de càrregues
- Ternals i cordes per traccions, elevacions i fixació de càrregues
- Eines manuals i de protecció personal per a usos diversos

El K-3, una eina
pels grans rescats
Ubicat al parc de l’Eixample, aquest gran contenidor es mobilitza mitjançant els vehicles portacontenidors J-15 i J-16. El K-3 va ser adquirit per
l’SPEIS en el marc del conveni assolit amb el Port
de Barcelona, l’any 2003.

L

a utilització del contenidor
K3 se centra en els salvaments per a grans rescats.
Està fabricat per la marca
Ziegler i té unes dimensions estandaritzades: fa 5,90 metres de
llarg per 2,50 metres d’ample,
amb una alçada màxima de
2,35 metres i un pes total de
6.260 quilos.
El seu àmbit d’aplicació és la

intervenció en esfondraments
d’edificis i en accidents on hi ha
implicats camions, trens o maquinària de grans dimensions
en general. El K-3 compta amb
un seguit d’instal·lacions pròpies: un màstil telescòpic de
llums; un generador per a l’alimentació del propi contenidor,
del màstil de llums i de les eines
elèctriques de salvament; i un

tancament per mitjà de lones
que permet ampliar l’àrea de
treball i de protecció del contenidor.
Ideat com un vehicle de suport per actuacions en que les
eines més lleugeres dels vehicles de primera intervenció no
poden assumir les dimensions
dels vehicles o maquinària implicats, el K3 compta amb un
equipament propi format per
eines de tall, de potència, d’elevació de càrregues i d’altres
funcionalitats, amb característi-

Les eines i instal·lacions
del K-3 complementen
per la banda superior les
que utilitza normalment
l’SPEIS en feines de rescat
ques superiors a les de les eines
similars que incorporen els vehicles C de primera intervenció. I
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Què va ser d’aquell

Full Monty?
Ara fa uns anys, uns companys de Bombers van
preparar un espectacle divertit i solidari: un full
monty en una coneguda discoteca de Barcelona.
L’objectiu era recollir diners per finançar un centre d’acollida i un altre de salut al Camerun.

G

ràcies a les donacions
que es van recollir
aquell dia, el centre
d’acollida del Camerun per nens de famílies desestructurades ha pogut seguir endavant, mentre que el centre de
salut de Bakou, un petit poblat
de la selva camerunesa, ja és
una realitat. A dia d’avui, per
les seves instal·lacions ja han

passat més de 1.300 pacients,
una xifra que suposa el 20% de
la població de Bakou. El centre
rep cada mes tres infermeres del
Col·legi Oficial d’Infermeria de
Barcelona, en un programa que
s’emmarca dins de la formació
pràctica del Curs de Cooperació
Sanitària Internacional.
També ha estat possible posar en marxa el projecte Es pos-

sible construir junts. En el projecte, el Col·legi ha aconseguit
que se sumin els esforços de diverses institucions. Entre aquestes hi figura l’Ajuntament de
Barcelona, el qual ha enviat un
contenidor amb el material sanitari necessari per dotar el centre de salut, així com material
escolar per als nens de la casa
d’acollida, fins i tot un ordinador. Per la seva banda, la Fundació Barraquer va enviar un
equip d’oftalmologia amb el
que durant el 2004 es van realitzar unes 300 revisions, i que

Les donacions han
servit per finançar un
centre d’acollida i per
construir un centre de
salut al Camerún
l’any passat en va dur a terme
350 més, juntament amb 12
operacions de cataractes que

 La directora del Centre, Anne
Marie Dassi, amb dos grups
d’infermeres: les que marxaven i
les que les substituïen.

 La sala d’espera del Centre ha
vist passar ja més de 1300 pacients
 A la pàgina anterior, els companys
que van participar en la iniciativa van
rebre el suport de l’Ajuntament de
mans del llavors alcalde Joan Clos

van tenir com escenari el propi
centre de salut. La Fundació
Àfrica Digna ha finançat un
vehicle tot terreny per Bakou,
un mitjà imprescindible pels
desplaçaments en aquella zona,
especialment en les èpoques de
pluges. A més, ha finançat la
construcció d’una nova casa d’acollida pels més petits de la mateixa ONG KENTAJA, a la ciutat
de N’Kongsamba.

un plantejament en el que els
“blancs” no van a ensenyar sinó
a aprendre. Una actitud que distingeix, de forma substancial, el
nostre projecte de la majoria
d’iniciatives d’aquesta mena
que es duen a terme als països
de l’Àfrica subsahariana.

Quina tasca fa el Col·legi
d’Infermeria?

Institucions i
organismes diversos
han contribuït al
desenvolupament del
projecte solidari

El Col·legi organitza el ja
mencionat Curs de Cooperació
Sanitària Internacional que permet que cada mes es desplacin
tres infermeres a Bakou i portin
amb elles el material i la medicació que el grup anterior han
demanat, de manera que s’aconsegueix tenir al dia les necessitats del centre en quant a
materials i medicaments.
Aquest és un projecte amb

La presència continuada és el
nucli sobre el que gira tot el
projecte, ja que permet tenir informació actualitzada de quines
són les prioritats en cadascun
dels moments i poder demanar,
en funció del tema, l’ajut d’altres institucions, organismes o
fundacions. Fins al moment ja
s’han enviat aproximadament
uns 1.200 quilos de productes

farmacèutics, dos microscopis,
una llitera quirúrgica, una llitera de parts, una cadira quirúrgica, a més d’altre material sanitari d’ús diari.
En el contenidor organitzat
pel Consistori barceloní, es van
enviar més de 300 llibres en espanyol, ja que quan es va començar el projecte el 15% dels
joves de l’Institut de Bakou estudiaven espanyol com tercera
llengua -les dues llengües oficials a Camerun son el francès i
l’anglès. A dia d’avui, la xifra
d’estudiants de castellà que hi
ha al centre s’ha elevat fins al
75% del total.
Va ser un full monty en concret i un conjunt de bombers en
general els que van donar suport a aquesta iniciativa al seu
començament. Gràcies a aquest
esforç inicial i al dels que l’han
continuat, a dia d’avui el projecte de solidaritat Es possible
construir junts s’ha convertit
en una realitat. I
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Propera etapa: Sud-àfrica
Després d’obtenir el segon lloc al II Campionat Nacional d’Excarceració,
l’equip de Bombers de Barcelona serà un dels representants estatals en el
torneig internacional que se celebrarà el mes d’octubre a Ciutat del Cap.

L

’equip d’excarceració que
representarà a Barcelona a
l’internacional de Ciutat del
Cap està format pel sergent
Fernando Jovellar, en qualitat de
capità, els també sergents José
Antonio Alcoba i Eduard Just, els
caporals Pedro Torres i Joan Carles Guarné, i la tècnic mig sanitari Núria Molina, guanyadora
aquesta última del premi individual a millor sanitari en el Campionat Nacional de Pamplona.
Els dies 1 i 2 de juny, la capital
de Navarra va acollir la segona
edició del Campionat Nacional
d’excarceració que anualment
organitza l’Associació Professional de Rescat en Accidents de

Trànsit (APRAT). El torneig va
comptar amb la participació de
20 equips procedents de 13 comunitats autònomes, entre ells
el representant de Bombers de
Barcelona com a guanyador de
la darrera competició interna celebrada al maig.

Un torneig disputat

en la maniobra limitada –amb
mitjans estàndard-, mentre que
en la maniobra il·limitada –sense
restricció d’equipament ni de
materials- la victòria va ser per
als representants del Consorci de
Toledo. En la classificació general per punts, el guanyador va
ser l’equip del Consorci Provincial de València, que havia quedat segon en les dues proves,

Les dues proves en que es divideix el campionat van estar supervisades per tres jutges de la
UKRO, l’Organització de Rescat
del Regne Unit. L’equip format
per membres de l’SPEIS de Barcelona va obtenir el primer lloc

L’equip de Barcelona
va imposar-se en la
limitada però el de
València es va adjudicar
el Campionat per punts

 A la pàgina anterior, l’equip
representant de Bombers de
Barcelona en acció durant una de
les proves del Campionat Nacional
celebrat a Navarra.

 Un moment de la competició
interna de Bombers de Barcelona,
el passat mes de maig

 Cartell promocional. Les imatges
espectaculars van servir per animar
al públic navarrès a presenciar el
torneig d’excarceració a Pamplona

mentre que la segona posició va
ser per a la formació de Bombers
de Barcelona. Ambdós equips, el
de la Ciutat Comtal i el valencià,
acudiran com a representació estatal a la competició mundial
d’excarceració que tindrà lloc el
proper mes d’octubre a Ciutat
del Cap, a Sud-àfrica. Altres delegacions de bombers ja s’han
mostrat disposades a completar
el contingent de quatre equips
que Espanya pot enviar al torneig internacional, tot i que oficialment encara no s’ha confirmat la seva participació.
La trobada a Navarra, de 4
dies en total, va incloure també
unes jornades tècniques sobre
aspectes com la prevenció, el coneixement tecnològic i l’assistència sanitària, vinculats tots
ells amb les intervencions en accidents. El proper Campionat
Nacional de Rescat en Accidents
de Trànsit se celebrarà l’any vinent a Alacant, i comptarà amb
la participació, per part de l’S-

PEIS, del vencedor del proper
campionat intern.

Trajectòria de l’equip

Barcelona, propera seu
internacional
Si el 2006 ha estat un any important per l’excarceració a
Bombers de Barcelona, el proper es presenta encara millor. La
Ciutat Comtal ha estat la seu designada per la WRO, l’Organització Mundial de Rescat, per organitzar el Campionat Internacional d’Excarceració 2007. Un
torneig en el que es donaran cita un total de 30 equips representants dels diferents cossos de
bombers d’arreu del món, i que
ens permetrà veure de prop als
millors especialistes en rescats
en accidents de trànsit. Bombers
de Barcelona i l’APRAT seran els
encarregats d’organitzar i coordinar de manera conjunta l’esdeveniment. I

Han participat en diferents
campionats amb els següents
resultats:
Juny 2005 I Campionat Intern
Bombers de Barcelona
• 1r classificat en ambdues
proves, limitada (sense eines de
funcionament hidràulic) i
il·limitada (tot tipus d’eines).
Setembre 2005 I Campionat
d’Espanya realitzat a Barcelona
• 2n classificat de la general
• 1r classificat de la il·limitada.
• Premi al millor capità per a
Fernando Jovellar Martínez
Maig 2006 II Campionat Intern
Bombers de Barcelona
• 1r classificat de la general.
• 1r classificat en la prova
limitada.
Juny 2006 II Campionat
d’Espanya realitzat a Pamplona
• 2n classificat de la general
• 1r classificat en la limitada.
• Premi al millor sanitari per a
Núria Molina Porto.
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 Els ‘Barca de mitjana’ en un moment de l’actuació al Parc de Llevant

18

De Calella a Llevant
El 14 de juliol, el Parc de Llevant va vestir-se d’ambient mariner amb la tercera edició de la cantada popular d’havaneres. Bona música, rom cremat i
coca pels veïns que van omplir el parc en una nit per recordar i repetir.

L

a cantada d’havaneres s’ha
convertit ja en tota una
tradició que se celebra
cada estiu al Parc de Bombers de Llevant. Aquest any, més
de 300 persones van omplir a
vessar el pati del parc per assistir
a l’espectacle. L’escenari escollit
per l’ocasió és especialment adequat per aquest tipus d’activitats. “Vam triar aquest parc per
la seva gran explanada, per la
bona acústica i perquè és un lloc
agradable on la gent s’hi troba a
gust”, explica en Jaume Loscos,
president de l’Agrupació Cultural i Esportiva dels Bombers de
Barcelona que organitza la can-

tada. Aquest any, a l’acte també
han col·laborat el Departament
de Cultura de la Generalitat, el
districte de Sant Martí, Bombers
de Barcelona i l’Ajuntament.
El públic va poder gaudir
durant dues hores de l’actuació
dels ‘Barca de mitjana’, un grup
professional d’havaneres arribat
des de Premià de Mar i amb una
peculiaritat: un dels seus cantants i guitarrista, en Jaume
Romaguera, és membre del Cos.
Com cada any, a la mitja part els
veïns van ser convidats a tastar
el tradicional rom cremat i la
coca. El regidor del districte de
Sant Martí, Francesc Narváez, va

aprofitar aquest moment per
elogiar la iniciativa: “És una activitat per tot el barri que ajuda a
que serveis i ciutadans es coneguin”. Mai millor dit, ja que,
durant l’actuació, els veïns del
Poblenou van assistir en directe
a dues sortides d’emergència
dels companys del parc. Un fet
que va encuriosir els presents i
que va permetre mostrar l’activitat que duu a terme Bombers de
Barcelona als ciutadans.
La voluntat de l’ACE és que la
cantada d’havaneres al Parc de
Llevant esdevingui un clàssic.
L’èxit d’enguany és la millor
garantia de continuïtat. I

 L’equip de la ACE Bombers que
va participar en la marxa d’Osca

 Jaume Romaguera combina
vocacions: la guitarra i Bombers

Etapes:
1 Osca,
Ayerbe,
Murillo de
Gállego, Santa
María,
Anzánigo,
Bernués, San
Juan de la
Peña, Santa
Cruz de Serós,
Jaca.

“L’havanera és un verí”
Bomber, cantant d’havaneres i
guitarrista. En Jaume
Romaguera combina treball i
aficions tant al Servei com dalt
l’escenari. Va iniciar-se en el
món de les havaneres en anar a
viure a Premià de Mar. Aficionat
a la guitarra des dels 13 anys,
uns amics d’allà van oferir-li
tocar amb el grup d’havaneres
que estaven muntant. Aquell
dia, ara fa onze anys, va néixer
‘Barca de mitjana’ i també la
passió per les havaneres que ha
acompanyat el Jaume fins avui.
A l’actualitat, el grup actua per
tota Catalunya, les Balears i
França, i participa en cantades
com la de Calella de Palafrugell.
“Al principi els companys
pensen que ho faig de manera
informal, i se sorprenen quan
veuen l’actuació i ens senten”,
explica, i afegeix: “L’havanera
és un verí, quan se’t fica a la
sang ja no en pots escapar”.

2 Jaca,
Sabiñánigo,
Larrede, Orós
Alto, Biescas,
Travesía de
Búbal,
Tramacastilla
de Tena,
Sandiniés,
Escarrilla, El
Pueyo de Jaca,
Hoz de Jaca,

Presa de Búbal,
Travesía de
Biescas,
Senegüe,
Sabiñánigo.
3 Sabiñánigo,
San Feliciano,
Sasal, Jarlata,
Navasa, Alto
de Navasa,
Arto, Hostal de
Hipiés, Lanave,

Puerto de
Monrepós,
Arguís, Nueno,
Sabayés,
Apies, Osca.
4 Osca,
Banastás,
Puibolea,
Bolea, Loarre,
Castillo de
Loarre, Loarre,
Ayerbe, Osca

Bombers d’arreu
sobre dues rodes
Osca va acollir, el passat 22 de maig, la Marxa
Cicloturista Internacional de Bombers. Aquesta
cita anual permet a bombers de tot l’estat trobar-se per compartir experiències i paisatge.

U

n cop més, la participació en la tradicional
Marxa Cicloturista Internacional de Bombers
va ser un èxit. Aquesta cita
anual permet als bombers de tot
l’estat coincidir en una província
en la que s’hi disputa una prova
de ciclisme de quatre etapes. L’edició d’enguany va ser organitzada pels bombers d’Osca i va
tenir com escenari desenes de
pobles i indrets encantadors del
pre Pirineu i del Pirineu ara-

gonès. La marxa va sortir d’Osca,
amb finals de jornada al mateix
municipi i a les localitats de Jaca
i Sabiñánigo. La representació
de la A.C.E. Bombers va estar
formada per 10 bombers ciclistes i un capità d’equip. Des d’aquesta associació volem agrair
l’esforç dels bombers d’Osca, en
especial al company Cofrades, a
Luis i Manolo de Saragossa, i a la
Coordinadora de Ciclisme de
Bombers. El proper any la cita
tindrà lloc a Còrdoba. I
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 Integrants de l’equip de voleibol
platja de Bombers de Barcelona en
el seu ‘habitat’

Crònica d’una temporada
Enguany, la secció de voleibol del Cos ha viscut un canvi generacional.
Ferran Lorente ha cedit la vocalia de la secció a Jordi Matador, qui vetllarà
pel seu bon funcionament i per seguir sumant encara més èxits.

E

l balanç de la present
campanya ha estat molt
bo per la secció de voleibol del Cos de Bombers
de Barcelona. Durant la temporada 2005-2006, l’equip de
voleibol va participar en el torneig de cloenda de la campanya
forestal de Bombers de la Generalitat de Catalunya, celebrat el
passat mes de setembre, amb el
resultat de primer finalista per
segon any consecutiu.
També van obtenir el primer
lloc en el campionat que la
Guàrdia Urbana va organitzar el
mes de febrer, i en el que també
hi van participar equips dels
Mossos d’Esquadra.

Del 6 al 8 de març d’aquest
any, a les primeres Jornades Tècniques de Bombers organitzades per la Generalitat de Catalunya, l’equip de voleibol de
Bombers de Barcelona va quedar classificat en segon lloc,
entre els equips representants
de cossos de servei de tot el
país. Finalment, la participació
als Jocs Mundials de Policies i
Bombers Solidaris, celebrat el
passat mes de juny a la localitat
gallega de Pontevedra, es va
saldar amb un total de quatre
medalles per a la nostra secció.
Tot un èxit en aquest tipus de
competició.
Portem tota la temporada

entrenant cada dimecres a les
vuit del vespre i fem una crida
als bombers de nou ingrés que
vulguin posar-se en contacte
amb el món del volei pista i del
volei platja, de cara a participar
en la lliga 2006-2007, així com
per formar part de l’equip que
viatgi als Jocs Mundials de Policies i Bombers que se celebraran
el proper mes de març a la ciutat d’Adelaida, a Austràlia.
Per formar part de la secció
de volei de Bombers només
cal que contacteu amb Jordi
Matador i Rollano, del torn D
de Sant Andreu, directament o
a través del correu electrònic
jordimatador@hotmail.com. I

 José Cuesta (a dalt) i Eduardo
Navarro, medallistes al Campionat
de Catalunya de Natació

 Félix Pérez encara
l’arribada del Campionat
d’Espanya de duatló, als
carrers de Fuenlabrada

Félix Pérez, campió
d’Espanya de duatló

E

l passat cap de setmana
del 22 i 23 d’abril la localitat madrilenya de Fuenlabrada va acollir el Campionat d’Espanya de duatló. Els
participants en la cita van haver
de cobrir la distància olímpica
de l’especialitat que compren
10 quilòmetres de carrera a peu,
40 quilòmetres amb bicicleta i 5
quilòmetres més de carrera a
peu.
Un total de 400 atletes, dividits entre les categories ‘elit’ i
‘grup d’edat’, van prendre la
sortida d’un recorregut molt
dur en el que les constants pujades i baixades van castigar les
cames del corredors. A tot això
cal sumar-li que les condicions
meteorològiques no van ser les

més idònies per a la pràctica
d’aquesta disciplina esportiva,
ja que, a excepció de l’últim
tram, la pluja va acompanyar els
corredors durant tot el recorregut per Fuenlabrada.
El membre del Cos de Bombers de Barcelona Félix Pérez es
va imposar en la categoria de 25
a 29 anys amb un temps final de
2 hores, 7 minuts i 37 segons.
Per la seva banda, el guanyador
absolut de la prova, Javier García, va marcar un registre de 1
hora i 47 minuts, tot i que cal dir
que el recorregut que van realitzar els participants en la categoria ‘elit’ va ser molt diferent
del que van seguir els atletes
per grups d’edat en el que va
córrer Félix Pérez. I

Èxit de
medalles al
campionat
de natació

E

l passat 6 i 7 de maig es va
celebrar el XXIIè Campionat de Catalunya de Natació Open Masters a les piscines del Club Natació Sant
Andreu de Barcelona. En la prova hi varen participar els companys José Cuesta i Eduardo
Navarro assolint l’or en 50
metres lliures, la plata en 100
braça i 400 lliures i el bronze en
50 metres braça. El 21, 22 i 23 de
juliol, el nostre equip va participar al Campionat d’Espanya
celebrat a Pamplona. En el proper número us informarem dels
resultats obtinguts pels nostres
nedadors. I

21

FLAMARADES
22

Hi haurà acord sobre l’edat
de jubilació durant el 2006

D

esprès d’uns mesos en
els que la divergència
de posicions entre
l’Administració i els
sindicats era evident, el procés
per fixar la jubilació dels bombers als 55 anys torna a estar
actiu. Arran de l’aprovació,
per part del Govern, de l’acord
de reforma de les pensions
que permetrà la viabilitat del
projecte de rebaixa de l’edat
de jubilació per mitjà de l’aplicació de coeficients reductors i
cotitzacions recarregades, ara

es planteja la necessitat d’assolir
acords concrets sobre la demanda del col·lectiu de bombers.
En la reunió mantinguda el
25 de juliol amb els sindicats, el
Secretari d’Estat, Octavio Granados, va assegurar que per
principis de setembre tindria
preparada una proposta concreta pels bombers. Granados va
garantir la possibilitat de començar a negociar a principis
d’octubre i va manifestar la voluntat d’assolir l’acord definitiu
sobre les jubilacions abans de

Una foto amb Cámara

2007. A més, es va comprometre
a facilitar l’estudi actuarial als
sindicats el més aviat possible.
Totes les parts van sortir satisfetes de la reunió, tot i que la
FEMP va manifestar la seva voluntat de que les negociacions
abordin també altres conceptes
com horaris, jornades i ingressos
dels bombers, una postura que
no comparteixen els representants d’UGT, CCOO i de la PUB,
ja que consideren que aquests
temes s’han de discutir en el
marc d’una altra negociació. I

Convocades
18 places
de caporal

E

E

l passat mes de maig un equip de bombers va intervenir en l’incendi que es va
declarar a les oficines de la productora Marta Esteban. Es tractava de foc en un pis d’oficines,
en el qual van tenir molta difi-

cultat d’accès. Després de la intervenció, el popular actor Javier Cámara, conegut pels seus papers al
cinema i a la televisió, va voler
fotografiar-se amb el grup de
Bombers del torn “A” que havien
participat en la intervenció. I

l dia 30 de juny de 2006, va
sortir publicada a la Gaseta
Municipal de Barcelona la
convocatòria de 18 places de caporal per a l’SPEIS. Acabat el
període de presentació d’instàncies, el passat 4 de setembre
va sortir publicat el llistat provisional d’admesos, 45 en total. El
procés de selecció constarà de
tres fases: una fase d’oposició
que inclou quatre exercicis (coneixements, català, proves físiques i psicotècniques); una fase
de concurs, per tal de valorar els
mèrits aportats documentalment pels aspirants (antiguitat,
titulacions, cursos); i una fase de
pràctiques en forma de curs selectiu de fins a tres setmanes de
durada. I
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