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Projectes de
futur a Bombers

B

ombers de Barcelona tanca l’any
2006 amb la vista
posada en la celebració, el pròxim
any, del campionat mundial d’excarceració a
la nostra ciutat. Un reconeixement internacional a la disposició de Barcelona i a la implicació i el compromís de la
nostra institució amb les noves tècniques i la formació
dels seus membres en l’excarceració i el rescat de víctimes en accidents de trànsit.
Al 2007, acollirem l’edició internacional del campionat
d’excarceració i aportarem
totes les nostres ganes i il·lusió per poder presentar la
nostra ciutat i el nostre cos

de Bombers com un dels cossos millor preparats per als
nous reptes de la tasca de
bomber.
Un altre canvi que veurem
al 2007 de manera més quotidiana serà la desitjada i esperada renovació de la uniformitat de feina dels bombers.
Fruit de la voluntat de millorar contínuament les condicions de seguretat laboral , el
nou vestuari incorpora un seguit de millores respecte de
l’actual, com més resistència
a l’abrasió, al trencament i a
la pèrdua de color, gràcies a
un teixit que combina materials d’última generació en
tres capes diferents i que millora la transpiració de les peces de roba d’intervenció.
Una renovació molt pensada
i preparada, que esperem sigui del tot adient a la tasca
que desenvolupem a Bombers de Barcelona.

Tot de preparatius per a
un 2007 que arriba, i un 2006
que es tanca, i en el qual deixarem enrere una gran figura humana i professional
com va ser el nostre ex cap
de Bombers, José María Jordán. Persona de gran valor
humà que va traspassar el
passat mes de juny, a l’edat
de 91 anys, i que deixa entre
nosaltres un gran buit, després de 19 anys al capdavant
de la prefectura de Bombers
i de 25 anys més al costat d’aquesta institució, ja sense el
barret de bomber.
Per a ell, un record afectuós del seu Cos de Bombers
de Barcelona. 

CANDENT

Marató de simulacres al Port
Els mesos d’octubre i novembre han estat una prova d’esforç per a Operacions i Protecció Civil. El motiu: atendre l’acumulació de simulacres obligatoris que les empreses amb alt risc de Barcelona han de fer anualment.

A

Barcelona hi ha 17 empreses afectades per la
Directiva SEVESO de
riscos majors. Aquesta
normativa, juntament amb el
decret que regula els bombers
d’empresa, obliga a les companyies a tenir instal·lacions contra
incendis, un equip de primera
intervenció i a realitzar un simulacre a l’any. Una pràctica, la del
simulacre, que les empreses
acostumen a demorar fins que
la data màxima de realització
–final d’any– és gairebé a tocar.
Per això, octubre i novembre
han estat una autèntica marató
per als departaments de Protecció Civil i per la Divisió d’Opera-

cions, responsables del seguiment i valoració dels simulacres.
En un mes i mig, s’ha participat directament en nou simulacres en grans empreses, sobretot al Port i a l’àrea de Zona
Franca entre ronda de Dalt i el
Llobregat. “És important que els
bombers coneguin les instal·lacions, els equips de primera intervenció i els caps de seguretat”, explica Joan Asín, cap de la
Unitat de Gestió d’Emergències.

Seleccionar simulacres
L’acumulació de simulacres a
final d’any ha obligat al Servei a

“deixar d’assistir a aquells que
poden aportar menys a la nostra tasca, i a centrar-nos en els
d’empreses amb les que tenim
menys relació o que ens són desconegudes”, explica Antonio
Cabeza, cap de programes de
Protecció Civil de Bombers de
Barcelona.
Aquest darrer trimestre, el simulacre general del Port –un
dels més rellevants– es va fer
coincidir amb el de l’empresa
ENAGAS, tot i que va comptar
amb un desplegament menys
espectacular que en altres ocasions.
El simulacre portuari més espectacular d’aquest 2006 va ser,
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⇑ Imatges del simulacre realitzat
conjuntament amb Bombers de
la Generalitat al Polígon Pratenc,
el passat 28 de novembre.

possiblement, el del vaixell Eurostar Roma. El 29 de maig, amb
l’embarcació ancorada al moll
de Sant Bertran, es va simular
una intervenció mentre una
barcassa extreia el Marpol –residu barreja d’hidrocarburs i aigua– de l’interior del vaixell.
L’equip de bombers va haver de
desenganxar la barcassa i situar
barreres flotants per evitar que
el residu vessat –fictici– s’escampés pel mar.

El paper de Bombers
Bombers de Barcelona desenvolupa una tasca crucial en
la coordinació dels simulacres.
Després de reunir-se amb els
responsables, des de Protecció
Civil es cataloguen els accidents
més plausibles, la majoria relacionats amb el risc químic: incendi, explosions, trencament
de bidons i fuites.
El dia acordat, l’equip de

⇓ Barreres flotants per evitar
l’escampada del marpol, un dels
supòsits treballats durant el
simulacre al moll de Sant Bertran.

⇓ La utilització de dummies
permet donar major realisme als
simulacres amb la pràctica de
l’atenció a víctimes.

bombers d’empresa fa la primera intervenció i, immediatament, avisa al CGE i al CECAT. La
Divisió d’Operacions envia llavors un equip d’intervenció, generalment des del Parc de Zona
Franca, i s’intenta que assisteixi
el cap de guàrdia.
“El que més ens interessa és
analitzar si l’avís al CGE s’ha realitzat correctament –quan han
trigat a informar i si les dades
que han aportat són les adequades–, conèixer el temps d’arribada de les nostres unitats i els
problemes d’itinerari”, comenta
Antonio Cabeza. Una informació que serveix per preparar-nos
per intervencions futures.
Les companyies solen mostrar un alt nivell d’implicació i
d’interès en els simulacres, però
encara hi ha aspectes a millorar.
“Una pega amb què ens trobem
és que les empreses realitzen simulacres poc realistes”, explica
Antonio Cabeza, tot i que assegura que aquestes “intenten so-

lucionar els problemes que es
detecten i apliquen els consells
que se’ls dóna”.

Informació de primera mà
Des de fa dos anys, quan Protecció Civil va incorporar-se a
Bombers de Barcelona, s’ha incrementat el coneixement sobre
les empreses amb alt risc de Barcelona. El treball conjunt ha
permès tenir una major informació teòrica i pràctica –a través dels simulacres– i millorar el
pla d’emergències que aquestes
han de tenir obligatòriament.
A més, actualment es disposa
d’estudis d’hipòtesis d’accidents
que permeten calcular de manera encara més fiable, a partir
del tipus d’incidència i les condicions meteorològiques, com seria afectat cada radi al voltant
d’una empresa en quant a toxicitat, radiació tèrmica i ona de
sobrepressió (explosió). 

NOTÍCIES

⇒ El sistema de gestió integrada
de recursos estarà completament
implantat el proper 23 de gener.

El Cooper permet
realitzar tràmits i fer-ne
el seguiment des d’un
únic programa instal·lat
als ordinadors del Servei

Arriba el sistema de gestió
integrada de recursos
Des del 23 de gener, tots els procediments, tràmits i la informació sobre els recursos de Bombers de Barcelona seran accessibles des d’un sol
programari. El nou sistema de gestió integrada
s’ha batejat amb el nom de Projecte Cooper.

E

l Projecte Cooper és un
sistema que compila i permet gestionar des d’un
únic programa tota la informació referent als cossos de
salvament i seguretat de l’Ajuntament de Barcelona. Un software que serveix de base de dades comú i que integra els procediments i circuits interns de
gestió, simplificant la multiplicitat de programes que es feien
servir fins ara.

Entre altres, el sistema Cooper unifica la gestió de recursos
humans: calendari del personal,
seguiment d’incidències, planificació de la formació i les pràctiques i dades de la plantilla; i la
de material, tant l’inventari com
la tramitació de comandes i
d’incidències en equipaments.
Una de les virtuts del Cooper
és que suposa una entrada d’informació única per a qualsevol
tràmit o incidència. A més, s’ha

dissenyat per adaptar-se de manera flexible a les necessitats actuals i futures del Cos.
El nou sistema millorarà l’eficiència en la gestió de Bombers
ja que permet estandarditzar
processos interns i optimitzar
els recursos administratius. Uns
beneficis que han de repercutir
en una reducció d’errades i del
nombre de tràmits en paper.
El Cooper va començar a instal·lar-se als ordinadors del Servei el 4 de desembre i estarà
completament operatiu el 23 de
gener d’enguany. Dins del Pla
de Formació específic s’han designat responsables de la implantació del sistema en cada
parc i formadors encarregats
d’ensenyar als usuaris. 
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Bandes reflectants d’alta visibilitat
en condicions de llum i de foscor
Coll alt de doble tancament

Nom del bomber a la màniga
Suports per a llanterna i ràdio
Butxaques de gran
capacitat als laterals del
jaquetó i dels pantalons

Proteccions als genolls, muscles i
colzes més còmodes i resistents

Reforç a les vores dels pantalons i
als punys de les mànigues per
evitar-ne el desgast

8

Un nou i millorat vestuari
Els nous jaquetons i sobre pantalons milloren l’actual vestuari en protecció i confort, i incorporen prestacions per facilitar el treball en intervencions. Es preveu que els equips es distribueixin el 8 de març de l’any vinent.

L

leugeresa, comoditat i màxima protecció. Aquestes
característiques han guiat
l’elecció del nou equipament de servei que lluirà Bombers de Barcelona a partir de
l’any vinent. El nou vestuari,
que substitueix l’actual model
ideat el 1996, s’ajusta a la normativa vigent de la Unió Europea sobre EPIs de màxima seguretat, superant de llarg els mínims requerits. “L’exigència ha
estat que les característiques
dels nous jaquetons i pantalons
superessin en un 30 per cent els
valors que obliga Europa i que,
per suposat, milloressin les prestacions dels molt bons equips

actuals”, explica Jaume Bonjoch, responsable de vestuari de
Bombers de Barcelona.

Més cómode i segur
El nou vestuari incorpora un
seguit de millores respecte de
l’actual. S’han aconseguit uns
jaquetons i pantalons més resistents a l’abrasió, al trencament i
a la pèrdua de color, gràcies a
un teixit que combina materials
d’última generació en tres capes
diferents. A més, s’ha millorat la
transpiració per fer més còmodes els treballs de llarga durada.
Una altra incorporació és el

reforç dels punys del jaquetó i
dels baixos dels pantalons, per
evitar els efectes del fregament
continu que han de suportar
aquestes zones. Les proteccions
per als colzes, muscles i genolls
s’han perfeccionat per oferir
una major seguretat i comoditat de moviment.
L’experiència diària també
ha permès afegir alguns detalls
útils als sobre pantalons. Entre
aquests destaquen els tiradors
situats a la cintura, que permeten dur el cinturó de seguretat
permanentment incorporat a
l’equip d’intervenció, o les noves butxaques de gran capacitat
als laterals.

Els jaquetons es
fabricaran en 26 talles
diferents i hi haurà 12
mides de sobre
pantalons disponibles

⇒ Cua per pujar a l’autoescala de
Bombers de Barcelona, a l’estand
que el Sector de Seguretat i
Mobilitat va instal·lar durant la
Mercè al passeig de Gràcia.

El nou vestuari és més
resistent a l’abrasió i al
trencament, i incorpora
reforços en zones de
fregament continuat
Ajustant-se als bombers
Perquè tots ens sentim còmodes amb el nou vestit d’intervenció, aquest s’ha dissenyat
per ajustar-se el màxim possible
a les dimensions i morfologia de
cadascú. Així, els nous jaquetons es fabricaran en 26 talles
diferents i es disposarà de fins a
12 mides de sobre pantalons.
En total, Bombers de Barcelona s’ha dotat amb 870 nous
equips, pensats per vestir al personal actual i a les successives
noves promocions que s’incorporin. També s’ha contemplat
una remesa destinada a la utilització en els cursos de formació i
com a recanvis de substitució. 

La Mercè de les persones

P

ujar a l’autoescala de Bombers de Barcelona va ser un
reclam continu a l’estand
que el Sector de Seguretat i
Mobilitat va situar a la confluència de la Gran Via de les
Corts Catalanes amb el passeig
de Gràcia, durant les festes de
la Mercè.
Del dissabte 23 al dilluns 25
de setembre els serveis municipals no van fer festa, o, més
ben dit, van ser al bell mig de la
Festa, en majúscules. Bombers,
Guàrdia Urbana, transports públics, però també iniciatives
com la promoció de la lectura a
les biblioteques o els tràmits a
través d’Internet. Tots van tenir
el seu estand a la ‘Ciutat de les
Persones’, un esdeveniment impulsat des de l’Ajuntament de
Barcelona per a donar a conèixer els múltiples serveis de què
disposen els ciutadans a través

d’activitats lúdiques, espectacles i exposicions.

Festa per als més petits
A l’estand del Sector de Seguretat i Mobilitat les cues de
pares i nens no van minvar tret
de les estones, breus i espaiades, en què la pluja va intentar
remullar la Mercè. L’objectiu
era divers: pujar a l’autoescala
E-14 per veure la ciutat des de
les alçades; saltar al llit elàstic
que promocionava les noves zones 30 o fotografiar-se simulant
ser un bomber.
En total, 60.000 persones al
dia van visitar les carpes de l’Ajuntament per gaudir amb
Bombers i la resta de serveis
municipals d’una festa patronal
orientada a acostar Barcelona
als seus ciutadans. 
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⇑ Dos companys de l’Eixample realitzen una demostració de rescat en
façana durant la jornada de portes obertes, el passat 30 de setembre.

10

Jornada de portes obertes
al Parc de l’Eixample
El dissabte 30 de setembre, més de 700 veïns de
l’Esquerra de l’Eixample van poder visitar el Parc
Central i assistir a les demostracions preparades
pels companys del torn, aprofitant la ja tradicional jornada de portes obertes.

P

er sisè any consecutiu el
Parc de l’Eixample va obrir-se al públic per mostrar als veïns la tasca que
duem a terme Bombers de Barcelona. “La intenció és vincularnos amb el barri –explica Miquel Àngel Fuente, responsable
de zona i organitzador de la
jornada de portes obertes–. El
Parc genera una sèrie de molèsties i, per això, volem oferir
als veïns l’oportunitat de co-

nèixer que s’hi fa”.
L’activitat de Bombers s’emmarca dins de les festes del barri de l’Esquerra de l’Eixample i
s’organitza a petició de l’Associació de Veïns. “És un acte del
que no fem publicitat, però que
es coneix pel boca-a-orella”, explica el Miquel Àngel. Un sistema que sembla tenir molt d’èxit
ja que cada any són més els
veïns visiten el Parc Central. Enguany, durant el matí de dissab-

te van passar per les instal·lacions més 700 persones.
Entre els al·licients, els visitants van poder accedir a la sala
d’útils i al museu, muntar-se en
els vehicles d’intervenció i assistir a les demostracions que els
bombers de servei havien preparat. En aquesta ocasió, els
companys de l’Eixample van realitzar una maniobra de rescat
per façana i una altra d’extinció
davant l’atenta mirada de les
gairebé 400 persones que abarrotaven el pati. També va haver-hi festa per als més petits
que, vestits amb jaquetó i casc
–sempre grans de talla–, van jugar a ser bombers mànega en
mà i a empastifar-se amb l’espuma d’alta expansió. 

⇑ Els integrants del torn E del parc de l’Eixample en la fotografia de grup
per al Directori que es va prendre el passat 22 de novembre.

Una obra per a tothom
El Directori de Bombers de Barcelona és el darrer
projecte impulsat pel Servei i pel Sector de Seguretat i Mobilitat. Una publicació on apareixerà
representat tot el personal a través de fotografies de grup i de les seves històries i anècdotes.

E

l passat mes de novembre
va començar a gestar-se el
Directori del Cos de Bombers de Barcelona. Una
publicació amb vocació duradora on apareixeran tots els membres del Servei i que permetrà
retratar el nostre moment actual, identificar aquells companys que fa temps que no
veiem i als que havíem perdut la
pista, i, alhora, conèixer més a
fons el funcionament intern
d’aquesta gran casa que és la
nostra. Per fer-ho, s’ha dividit

els Servei en 42 grups atenent a
les diverses funcions que s’hi
duen a terme i als diferents
torns de treball. Als 35 operatius –5 torns a cadascun dels 7
parcs que hi ha a la ciutat de
Barcelona– s’hi han de sumar divisions com la de Prevenció, el
personal administratiu o la formada pels 47 bombers de nou
ingrés.
Cada grup està sent fotografiat ‘en família’ al seu parc, treball que duu a terme Ricard Cervantes. A més, s’estan realitzant

entrevistes per acompanyar el
retrat físic de cada torn o departament amb les seves històries, serveis destacats, anècdotes o particularitats més representatives, que els serveixin per
presentar-se a la resta de companys. Durant les sessions fotogràfiques es reparteix un breu
formulari per avaluar la revista
interna, perquè tothom pugui
dir la seva i formular propostes
per millorar-la, i es regala un
DVD amb fotos històriques i actuals dels serveis més espectaculars que hem dut a terme els
bombers de Barcelona.
Està previst que el Directori
estigui finalitzat, aproximadament, durant el primer trimestre del 2007 i que es distribueixi
de manera gratuïta al personal
durant aquest proper any. 
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Focs amb nom propi
Els incendis en locals comercials i vivendes han marcat l’activitat d’aquest
trimestre. Imprudència, accident o mala fe són els orígens d’un perill que
amenaça molts immobles de Barcelona i la vida dels seus ocupants.

L

a nit del 31 d’agost, nombroses trucades van alertar
el CGE d’un incendi en un
local comercial del carrer
Muntaner. La virulència del foc i
el complicat accés al pati de l’illa de cases, on es concentrava
una gran càrrega de foc, van dificultar la nostra tasca i van obligar a desallotjar 25 persones
dels habitatges superiors. Un
vehicle de reguarda va quedarse tota la nit per anar refrescant
els focus d’incendi, que revifaven a la zona del fons del local,
no accessible a causa del perill
d’esfondrament del forjat del
sostre. Un cop la zona va deixar

de fumejar es va procedir a apuntalar l’estructura danyada
del sostre del local, abans de
permetre el retorn dels veïns a
l’immoble.
Un nou incendi nocturn en
un local comercial va tenir lloc
tot just una setmana després, en
una tintoreria situada al carrer
de València. El foc va originar-se
mentre es duia a terme una crema de vestits i de material tèxtil
a l’obrador de l’establiment, i va
estendre’s ràpidament per l’acumulació de roba. Bombers va
haver de tallar amb una serra
de disc la persiana metàl·lica
d’entrada i trencar la porta de

vidre temperat per accedir a
l’interior de l’immoble, on es va
extingir l’incendi amb facilitat.
La mateixa nit, es va haver de
sufocar un reavivament del foc.
Tant el local com el material emmagatzemat van patir danys importants.
Més greus van ser les conseqüències de l’incendi per causes
desconegudes declarat el passat
7 de setembre en un pis del carrer Sèneca. Els veïns van alertar
de la gran quantitat de fum que
sortia del sobreàtic, del pis on
vivia sola una dona gran. Després de forçar la porta d’entrada i d’extingir el foc, vam proce-

⇐ Pàgina anterior. Una crema de
material tèxtil en una tintoreria
del carrer de València, el passat 6
de setembre, va deixar en aquest
estat l’interior del local.

Un home i una dona
d’edat avançada van
perdre la vida en dos
incendis en vivendes a
Gràcia i Sant Andreu
dir al rastreig del pis. En un traster de 2 metres quadrats es va
trobar el cos sense vida de Dolores C., la inquilina de l’immoble.
Setembre va ser escenari de
dos nous incendis en vivendes
particulars. El primer va tenir
lloc el dia 10 en un pis del carrer
Beates. La causa probable van
ser tres espelmes que l’ocupant
va deixar enceses al passadís.
L’accident es va saldar amb un
ferit per cremades superficials.
Quinze dies després, una
bombona de càmping gas va ser
la causant del foc que va afectar
el 5è pis d’un edifici situat al carrer Mossèn Quintí Mallofré. Els
veïns van alertar de l’explosió al
CGE i, en arribar, vam poder

⇓⇒ Un equip de Bombers realitza un apuntalament per assegurar el
comboi del Tram-Besòs que va descarrilar, el passat 27 de setembre, a la
gran via de les Corts Catalanes.

comprovar que les flames que
sortien de les finestres de l’habitatge amenaçaven també la
planta superior. En accedir al
pis, l’equip de bombers va trobar un dels seus ocupants, un
home de 80 anys, estès al terra
de la cuina amb aturada cardiorespiratòria. Tot i que li van realitzar maniobres RCP, aquest va
morir finalment a l’Hospital de
la Vall d’Hebron. La resta d’ocupants, la seva esposa i una nena
de cinc mesos, eren a la terrassa
i només la criatura presentava
cremades superficials a la cara i
les mans. Segons la versió de la
dona, estaven escalfant el menjar en un fogó de càmping gas
quan aquest va deflagrar per
causa desconeguda. L’ona expansiva va fer desplomar dos
envans i va cremar totalment
quatre habitacions. L’espectacularitat del succés, seguit des del
carrer per multitud de veïns, va
fer que es personessin al lloc del
sinistre l’alcalde Jordi Hereu, la

regidora del districte i el Cap de
Dia de Bombers de Barcelona.
Per tancar el tràgic balanç
d’incendis en vivendes, el 22
d’octubre un intent de suïcidi
va ser el motiu del foc que va
cremar un pis del número 12 del
carrer Alcalà de Guadaira. Els
veïns van informar-nos de què
sortia fum d’una finestra i que
l’inquilina seguia a l’interior. La
porta, tancada amb un pany de
seguretat, va haver de ser forçada i es va rescatar a una dona
que es trobava asseguda a l’ampit de la finestra, amb les cames
penjant cap a l’exterior del pati
de llums.
L’equip de bombers va haver
d’afrontar la resistència de la
dona a ser rescatada i el seu elevat pes, que va provocar que
un dels sanitaris hagués de ser
atès pel 061. Posteriorment, es
va procedir a apagar els diversos punts de foc i es van localitzar un bidó i diverses llaunes
amb restes de benzina.
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⇑ Un equip intenta retirar, amb
l’ajuda de cables i ternals de
palanca, un camió de propà
embarrancat al Camí de Sant
Cugat, el passat 20 d’octubre.

Equips de bombers van
afrontar la feixuga
tasca de ‘rescatar’ un
camió de propà i un
convoi del Tram-Besòs

Vehicles i accidents
14

Els accidents de circulació
van ser l’altre gran focus de sortides durant aquest trimestre. El
matí del 7 d’agost, un vehicle
que circulava per la carretera
entre Horta i Cerdanyola va estavellar-se contra el marge de la
via i va incendiar-se. Les flames
es van estendre ràpidament per
la vessant de la muntanya aprofitant la vegetació, i aviat el fort
vent que bufava de llevant va
fer que l’incendi prengués dimensions importants. Per atacar
el foc, els bombers de Barcelona
vam situar vehicles a les vies que
rodegen la muntanya, mentre
que unitats d’extinció de la Generalitat van recolzar la intervenció repartits pel perímetre.
També es va comptar amb quatre helicòpters i dues avionetes.
A les 11 del matí es va donar el
foc per controlat, però una ràfega de vent posterior va obligar
a reprendre les tasques d’extin-

ció, que van allargar-se fins a les
deu del vespre. L’àrea cremada
va ser d’unes 15 hectàrees.
Durant els mesos següents,
dos accidents d’envergadura
però sense conseqüències per a
la salut de les persones ens van
obligar a demostrar la nostra
perícia en els apuntalaments. El
primer, del 27 de setembre, va
ser provocat pel descarrilament
d’un tramvia a la Gran Via de les
Corts Catalanes. El comboi número 10 del Tram-Besòs va sortir
de la via quan realitzava un trajecte de prova, i la part davantera del vehicle va quedar penjant d’un desnivell de dos metres. Després de comprovar que
l’interior estava buit, l’equip de
Bombers va apuntalar la part
suspesa del tramvia utilitzant
puntals telescòpics i estampidors. Posteriorment, una grua
de gran tonatge va procedir a
col·locar el vehicle a la via.
Menys d’un mes després, un
camió de transport de distribu-

Un accident de trànsit
va ser l’origen de
l’incendi que va cremar
15 hectàrees de
muntanya prop d’Horta
ció de propà va embarrancar a
la vora del Camí de Sant Cugat
per una maniobra inadequada.
Davant el perill que el vehicle
bolqués, la nostra unitat va realitzar un llit amb trossos de taulons per formar una base sòlida
i, amb l’ajut de ternals de palanca i del propi camió, aquest
finalment va poder ser retirat.
El darrer servei destacat és una intoxicació múltiple en una
empresa situada al carrer del
Marquès de Sentmenat. Les tasques d’envernissat del parquet
en una àrea tancada en la què
treballaven 200 persones van obligar a atendre a sis empleats,
tot i que no va caldre traslladarlos a l’hospital. 

La Torre Marenostrum,
una construcció singular
La singularitat dels nous edificis de Barcelona,
com la Torre Marenostrum, seu de Gas Natural,
crea un paisatge urbà inèdit i comporta adoptar
respostes en matèria preventiva que facin front
als nous problemes que sorgeixen.

llargada en forma de mènsula,
amb un base irregular repleta
d’arestes. A més de la superfície
vista, destinada a oficines, cal
sumar al conjunt tres plantes soterrades que fan les funcions de
pàrquing.

horitzontal que es projecta
suspès a l’aire al llarg de 40 metres; un enorme voladís de cinc
plantes d’alçada al que s’ha batejat amb el nom de ‘el portaavions’. Aquesta mena de gratacel horitzontal està incrustat
transversalment en l’estructura
de la torre principal, que és el
seu únic punt de suport. De la
torre emergeix també un segon
cos: un voladís de 26 metres de

El ‘portaavions’, un
enorme voladís de cinc
plantes, és un dels
elements característics
del conjunt d’edificis

Per Pedro San Pedro

L

a nova seu de la companyia Gas Natural a Barcelona està formada per un
conjunt arquitectònic de
tres edificis combinats d’una
manera molt particular. La construcció mare és una torre central de 86 metres d’alçada i 20
plantes. D’aquesta, entre el cinquè i el novè pis, sorgeix un cos

El complex d’edificis està situat al barri de la Barceloneta,
al costat de l’Hospital del Mar, i
ocupa una superfície sobre ra-

EINES DE PREVENCIÓ

⇑ Dues vistes del conjunt arquitectònic de la Torre Marenostrum. A l’esquerra, la cara que dóna a la ronda del
Litoral i a la Vila Olímpica. A la dreta, els tres edificis a vista d’ocell.
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⇑ Els voladissos que sobresurten del cos principal de la Torre Marenostrum són un dels seus trets arquitectònics
més característics, i feien preveure una complexa tasca de prevenció.

sant de 25.774 metres quadrats
en els terrenys on, fa 160 anys,
va estar ubicada la primera fàbrica de gas d’Espanya.
Pel que fa a la seva imatge
exterior, els tres edificis estan
recoberts per panells de vidre
de diferents tonalitats, que van
del blau al marró. La façana és
clarament plana i elevada per la
banda que dóna a la Vila Olímpica, mentre que pel vessant
que mira cap a la Ronda del Litoral i la Barceloneta és complexa i trencada.
El peculiar conjunt arquitectònic fou ideat per l’arquitecte català Enric Miralles, mort
el 1999, però les obres de construcció de la Torre Marenostrum
no van concloure fins a finals
del 2006.

Un treball complex
És evident que aquest edifici
és complex en quant a preven-

ció, ja què està format per diversos volums de diferents alçades i té parts rellevants en voladís de gran longitud. Aquests
voladissos impliquen inicialment culs de sac elevats i
exigències estructurals extraordinàries, elements que van condicionar el treball de prevenció.

S’han instal·lat splinkers
als tres edificis i hidrants
situats a menys de 100
metres de qualsevol
punt del recinte
La torre central té una altura
d’evacuació superior als 50 metres. Per aquest motiu, s’ha
adaptat el màxim possible el
conjunt arquitectònic a l’annex
d’ús de gratacels, una normativa que, en el moment de construir l’edifici, només era d’aplicació voluntària. Aquesta aplicació s’ha materialitzat en di-

verses millores respecte al NBE.
En primer lloc, s’han instal·lat
sistemes d’extinció automàtica
per splinkers en tot l’espai construït, i no tan sols en la torre
principal. També hi ha doble escomesa en tots els ascensors,
ubicats en un gran espai vestibular sectoritzat i ventilat, al
que hi ha associades les escales
dissenyades tant per a l’evacuació com per a la intervenció de
bombers. En tercer lloc, s’ha disposat un accés perimetral a tot
el conjunt per als vehicles de
Bombers, amb instal·lació d’hidrants que garanteixen una boca d’aigua a menys de 100 metres de distància de qualsevol
punt en el que ens trobem.

Protegir la façana
La gran superfície que ocupa
el conjunt arquitectònic implica
una delimitació del sector màxim. En aquest apartat s’ha con-

Els splinkers ‘Windows’
contribueixen a garantir
l’estabilitat estructural
dels vidres i la resistència
al pas de les flames

⇑ Un exemple de la col·locació dels splinkers ‘Windows’ en un dels panells
de vidre que recobreixen la façana de la Torre Marenostrum.

siderat en les façanes, per motius formals, un ampit de 60
centímetres en lloc del metre
que estipula la normativa. Com
a mesura compensatòria, s’han
col·locat splinkers “Windows”
que asseguren aquesta sectorització en totes les plantes i a tots
els edificis.

Els panells de vidre que
conformen la façana
estan preparats per
resistir forts impactes i
una PF de 120 minuts
La façana dels tres edificis
està formada per panells de vidre molt pesants i de gran resistència als impactes. El tipus
de vidre utilitzat és assimilable a
una PF de 120 minuts, propietat que, junt amb el refredament que produeixen els splinkers “Windows”, garanteix la
seva estabilitat estructural i la

seva resistència al pas de fums i
de les flames.

Triple estructura
Pel que fa a l’estructura,
aquesta la conformen tres parts
clarament diferenciades. La part
sota rasant és de formigó armat; amb pilars i sostres plans
d’aquest material. En segon lloc
trobem l’estructura sobre rasant
metàl·lica, en la que hi ha disposats pilars i jàsseres d’acer laminat i sostres plans de formigó. Finalment, el gran voladís és
una estructura suspesa en l’aire
que s’aguanta gràcies a uns tirants ancorats a la inèrcia de la
torre principal, que sostenen les
jàsseres metàl·liques dels laterals del voladís i el forjat pla de
formigó.
Tota l’estructura metàl·lica
s’ha protegit amb recobriment
de morter de perlita-vermiculita, fins a la EF normativa, i, des-

prés, s’ha tornat a recobrir amb
panells de cartró guix amb la resistència al foc reglamentària.
Gràcies a aquest sistema de reforç s’ha aconseguit doblar la
protecció mínima que exigeix la
normativa.
En conclusió, podem dir que,
tot i que les peculiaritats inhe-

L’estructura metàl·lica
s’ha protegit amb un
doble recobriment de
morter i de panells de
cartró guix
rents a la complexitat d’aquest
edifici ens feien pensar en problemes per adaptar-nos a la
normativa de protecció d’incendis, hem pogut comprovar com
la versatilitat d’aquesta regulació vinculada amb l’arquitectura
ens ha permès superar les
exigències de seguretat sense
dificultats. 
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⇐ Bomba de Bidó:
Elèctrica / petites quantitats.
Model: LUTZ ME II 5-230 EEx.
Pes: 6,8 kg.
⇓ Bidó de Buit:
Capacitat: 190 l.

Bombes per a intervencions
amb matèries perilloses
L’ús de MMPP comporta un risc, els accidents durant la manipulació i transport són un perill per a la salut i el medi ambient. Reduir-ne els efectes nocius és l’objectiu que persegueix Bombers en aquestes intervencions.

B

ombers de Barcelona
compta amb quatre tipus
de bombes especialment
configurades per al tractament de matèries perilloses líquides inflamables i/o corrosives.
Amb aquestes eines podrem realitzar operacions complicades com el
trasviament de materials tòxics
d’un recipient malmès a un altre o
la recollida de vessaments, tant per
a la seva posterior conducció fins a
un emplaçament segur com per a
la decantació del producte per separar-ne els elements sòlids.

A l’hora de realitzar alguna
d’aquestes tasques, haurem de
tenir en compte tant el grau de
perillositat de cada substància
com la quantitat que n’haurem
d’extreure, a fi de seleccionar la
bomba que més s’adapti a les
nostres necessitats en cada situació.
Dediquem aquesta fitxa a
explicar els diversos tipus de
bomba de què disposem al Servei, destacant-ne les especificitats i les situacions en què es recomana utilitzar una o altra.

Per a petites quantitats
Actualment disposem de dos
models de bombes dissenyades
per a l’ús amb petites quantitats
de matèries perilloses: la de
membrana i la de bidó. La bomba de membrana KEISEL és una
eina de funcionament manual.
La seva funcionalitat principal
és el transvasament i aspiració
de quantitats molt petites de líquids inflamables i/o corrosius.
Té l’avantatge que es pot traslladar fàcilment, ja què el seu

⇐ Bomba de Membrana:
Manual / petites quantitats.
Model: KEISEL WST. NR. 1.4571
Cabal màxim: 150 l/min
Pes: 15 kg.

⇓ Bomba Peristàltica:
Elèctrica / materials densos o semi
sòlids.
Model: ALFA LEVEL GP 20 / 10 EX
Cabal màxim: 300 l/min.
Pes: 98 kg.

⇓ Bomba de Centrífuga
Antideflagrant:
Elèctrica / grans quantitats.
Model: MAST GUP 3-1,5
Cabal màxim: 620 l/min.
Pes: 82 kg.

pes és de 15 quilos, i compta
amb un mecanisme d’extracció
capaç d’aspirar fins a un màxim
de 150 litres per minut.
En segon lloc trobem la bomba de bidó LUTZ ME II, per a
l’extracció de petites quantitats
de matèries perilloses que es

l’accessori d’acer, mentre que
per a la recollida de substàncies
corrosives disposem d’un de Polipropilè. La bomba elèctrica de
bidó pesa menys de 7 quilos, un
pes que ens permet moure-la i
introduir-la en recipients de
manera més àgil i precisa.
Sempre que sigui possible i
per a caudals petits, és convenient intercalar un bidó de buit
entre la bomba i el producte.
D’aquesta manera evitarem que
les matèries perilloses entrin en
contacte amb la bomba i ens estalviarem les costoses tasques
de descontaminació i neteja
dels aparells després del seu ús.
El bidó de buit de la marca
ZIEGLER és completament estanc i té una capacitat de 190 litres. És el que s’utilitza comunament per a la decantació de residus sòlids i d’altres impureses
en operacions de transvasament de líquids inflamables i/o
corrosius.

Bombes de gran cabal

Intercalar un bidó de
buit entre la bomba i el
producte evitarà els
costosos treballs de
descontaminació
trobin contingudes a l’interior
d’un bidó o recipient similar
–d’aquí el seu nom. El cos de la
bomba és un element fix que incorpora un mecanisme elèctric
de bombejament. A aquest s’hi
incorpora un accessori intercanviable de recollida, que varia segons el producte a aspirar. Per a
líquids inflamables utilitzarem

Per a operacions d’extracció i
de trasviament de quantitats
elevades de líquids perillosos, a
Bombers de Barcelona comptem amb dues eines amb utilitats específiques diferents.
La Bomba Peristàltica de
funcionament elèctric s’utilitza
en el transvasament de líquids
altament inflamables o molt corrosius. Està subministrada per
la marca ALFA LEVEL, té un pes
de 98 quilos i és capaç de bombejar fins a 300 litres de material perillós per minut.
Finalment, per a grans volums de fluids es fa servir la
Bomba de Centrífuga Antideflagrant. Aquesta bomba pesa
82 quilos i és, d’entre totes les
utilitzades amb matèries perilloses a Bombers de Barcelona,
la que pot arribar a bombejar
un major cabal de líquid: 620 litres per minut. 
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Els bombers en pràctiques,
en remull amb tot l’equip
Els bombers en pràctiques sovint fan exercicis desconeguts pels companys
dels parcs. Un exemple és el curs aquàtic que, des del 2000, s’imparteix durant la formació a l’Escola de Bombers i de Seguretat Civil de Catalunya.
Per Jesús Martínez Armesto

S

egurament algun cop treballant al costat de l’aigua –al Port, les bases o
en llocs inundats– se’ns
ha passat pel cap alguna d’aquestes preguntes: Què passaria
si un bomber caigués a l’aigua
amb l’equip d’intervenció complert posat? Què hauríem de
fer, en aquest cas, per a assegurar la nostra flotabilitat? El nostre equipament ens pot fer flotar o, pel contrari, fa que ens
enfonsem a l’aigua?

Aquestes preguntes queden
respostes en el ‘Curs Bàsic de
Bombers’ que imparteix l’Escola
de Bombers i Seguretat Civil de
Catalunya als nous bombers de
Barcelona.
Des de fa un bon grapat
d’anys, el nostres companys de
Bombers de la Generalitat Martí Cabré i Francesc Borrell han
elaborat una pràctica on, a més
d’altres aspectes relacionats
amb el salvament aquàtic, es
treballa l’auto rescat en bombers. Una pràctica de confiança
en un mateix i en l’equipament.

Coneixements útils
Caure a l’aigua amb l’equip
d’intervenció posat no és tant
perillós com podria semblar.
Tots els components de l’equipament estan preparats per surar, des del jaquetó i els sobre
pantalons, fins a les botes i el
casc. Una curiositat: l’equip moll
pot arribar a pesar 40 quilos
però, tot i això, no s’enfonsa.
Lluny de ser una molèstia,
podem treure profit de dur l’equip d’intervenció dintre de l’aigua. Per exemple, els EPR poden

⇑ A dalt, alumnes del curs aquàtic utilitzen els EPR per respirar dins de
l’aigua i, fins i tot, a poca profunditat -fotografia superior a la dreta.

⇐ Mantenint la calma podem
flotar amb l’equip d’intervenció
durant molta estona.

⇒ Tot l’equip sura, inclosos els
pantalons, amb els que podem
fabricar un flotador d’emergència.

utilitzar-se per respirar sota l’aigua si se’ns enfonsa el cap i les
actuals ampolles de composite
ens donen una flotabilitat afegida. A més, amb els pantalons
podem improvisar –amb una
certa dosi de pràctica– un flotador d’emergència.

ferents zones aquàtiques.
Segons en Martí i en Francesc, dissenyadors i formadors
de la pràctica, només han trobat
un curs semblant en un servei
de bombers nord-americà. Una
idea en la que s’han inspirat i
que han adaptat a les necessitats dels serveis catalans. De
moment, Bombers de Palma de
Mallorca, de Menorca i d’Eivissa
ja s’han interessat per incorporar el curs a la seva formació.

Tot els elements de
l’equip d’intervenció
estan preparats per
flotar a l’aigua, inclòs
el casc i les botes
Fora d’ensenyar curiositats,
el treball específic amb l’equip
dins de la piscina ajuda als bombers en formació a trencar tabús
i els prepara per reaccionar amb
calma en l’hipotètic cas que caiguessin a l’aigua durant un servei. A més, en els curs es combina l’auto rescat de bombers
amb exercicis teòrics i pràctics
de salvament de persones en di-

molt positiva. “Abans de fer la
pràctica ho trobava interessant
però, després d’haver-la fet,
crec que és indispensable”, assegurava un dels alumnes a la
sortida del curs que es va impartir, el passat 20 d’octubre, a
les instal·lacions esportives de la

Gran valoració

El jaquetó i els sobre
pantalons molls poden
pesar fins a 40 quilos,
però un bomber pot
surar amb ells a l’aigua

El curs aquàtic és una de les
accions més ben valorades de la
primera etapa formativa dels
bombers en pràctiques, degut a
la seva aplicació a la feina i també per la seva originalitat.
Tots els bombers de nou ingrés, des de l’any 2002, han adquirit aquests coneixements en
salvament a l’aigua i sempre
han transmès una valoració

Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès.
Entre els seus companys de
la darrera promoció, la satisfacció era generalitzada: “És una
sensació estranya el continuar
surant amb tot l’equip d’intervenció a sobre”, explicaven alguns, “peses ‘mil’ quilos però
flotes tot el temps que vulguis,
és impressionant”. 
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REPORTATGE
⇑ D’esquerra a dreta: Josep Ignasi Amunategui, ex tresorer de l’ACE; Francisco Fernández, integrant de la
secció d’Atletisme; Pep Ribas, vocal de la secció de Golf i component de la de Voleibol; i Antoni Nogués,
també d’Atletisme.
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La Cultural: 60 anys impulsant
l’esport i el companyerisme
L’Agrupació Cultural i Esportiva de Bombers de Barcelona porta sis dècades sent el gran motor d’activitats extra professionals del Servei, una tasca avalada pels 600 socis que suma entre les seves diverses seccions.

L

’ACE neix el 1945 sota el
nom de Penya Burinot
amb l’objectiu de fomentar la germanor entre els
bombers a través de diverses
activitats. Un any després, es
constitueix com l’Agrupació
Cultural i Esportiva del Cos de
Bombers de Barcelona. Un nom
i una voluntat inicial que s’han
mantingut fins al dia d’avui.
“La Cultural juga un paper
molt important a Bombers, ens
uneix per fer esport i fomenta el
bon enteniment entre bombers”, explica el seu president,

Jaume Loscos. Actualment l’ACE
compta amb 600 socis, gairebé
la pràctica totalitat de la plantilla. “Totes les seccions estan
molt implicades però encara falta més gent que col·labori, aquí
hi ha molta feina”, assegura.
La Cultural està integrada
per 12 seccions esportives. Ciclisme i futbol sala són les que reuneixen més socis, però també
n’hi ha de natació, voleibol,
atletisme, golf, activitats subaquàtiques, tir amb arc, muntanya, power lifting (aixecament
de peses), tennis i triatló. A més,

està permanentment oberta a
incorporar noves modalitats.
Durant l’any, les seccions participen en campionats interns,
autonòmics, nacionals i internacionals, sovint per edats. Una
cita important són els Jocs Mundials de Policies y Bombers, que
se celebren cada dos anys. Les
27 medalles aconseguides el
2005 a Québec donen compte
del bon estat físic dels nostres
bombers. En cada edició l’ACE
intenta que participin el màxim
de representants, un repte que la
distància pot complicar: “Aquest

⇑ La seu de La Cultural, al Parc de
l’Eixample.
⇑ Jaume Loscos, president de
l’Agrupació Cultural i Esportiva.

2007 el campionat és a Adelaida
(Austràlia). Només el viatge ja
és molt car i la subvenció que es
podrà donar –sempre després
de la competició– no cobreix ni
de lluny les despeses”, explica
Loscos. Un fet que obligarà a
buscar espònsors o costejar l’expedició de la pròpia butxaca.

La Cultural es mou
“L’avantatge que té l’associació és que és una institució
molt viva i completament interna. Hi ha gent de diverses edats
i les seccions varien segons el
que vol la gent”, assegura Josep
Ignasi Amunategui, ex secretari
i ex tresorer de l’ACE. Un altre
fet en el que coincideixen els
socis és en el companyerisme
que s’hi viu: “No hi ha jerarquies, ni sous, tots som iguals”.
Comptar amb moltes seccions permet als socis anar canviant d’esport. “Quan entres –a

La Cultural combina 11
seccions esportives amb
activitats culturals i
lúdiques per satisfer als
seus 600 socis
Bombers– ja t’enganxen per a
alguna o vàries seccions, i amb
el temps vas canviant d’esport
per evitar lesions”, comenten
l’Antoni Nogués i el Francisco
Fernández. Ambdós competeixen en la secció d’Atletisme, un
esport que té el seu punt àlgid
en la popular Cursa de Bombers.
Entrenar per a les competicions pot resultar complicat.
“Els esports individuals no
requereixen tanta organització,
però fer coincidir els horaris de
tot un equip és més difícil”,
assegura Pep Ribas, vocal de la
secció de Golf i integrant també
de la de Voleibol. El cost econòmic també varia molt segons la
pràctica esportiva, tot i que

l’ACE intenta subvencionar el
màxim d’activitats a través de
les quotes i dels espònsors.

Molt més que esport
Indubtablement, l’esport és
el gran protagonista de l’ACE,
però aquesta està oberta a
altres tipus d’activitats. Només
cal repassar el calendari per al
proper any. La primera cita arriba amb la tradicional festa de
Reis a la sala d’útils del Parc de
l’Eixample, el 3 de gener. Per al
març s’està preparant la Mostra
Cultural de Bombers, en la què
durant 15 dies s’exposaran al
Central les obres i manualitats
artístiques realitzades per bombers. Finalment, el segon divendres de juliol se celebrarà al
Parc de Llevant una nova edició
de la cantada popular d’Havaneres, que aquest any comptarà
amb un grup d’excepció: Els
pescadors de l’Escala. 
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Barcelona serà la seu del
Mundial d’Excarceració 2007
Ciutat del Cap passa el relleu a Barcelona com a
seu del Mundial d’Excarceració. Una delegació de
l’Ajuntament encapçalada pel regidor de Seguretat i Mobilitat, Ferran Julián, va presentar a
Sud-àfrica la proposta de la nostra ciutat.

B

arcelona acollirà del 15
al 21 d’octubre del 2007
la novena edició del
Campionat Mundial d’Ex
carceració, el torneig que, un
cop a l’any, reuneix els millors
equips especialitzats en tècniques de rescat en accidents de
trànsit, procedents dels serveis
de bombers de tot el món. L’Ajuntament de Barcelona, amb
l’implicació directa del seu Cos
de Bombers, serà la institució

encarregada de l’ organització
de l’esdeveniment, que tindrá
com a escenari per a les proves
el recinte del Fòrum.
La presentació oficial de Barcelona com a seu del campionat
va tenir lloc el passat 13 d’octubre, durant l’acte de cloenda de
l’edició d’enguany celebrada a
Ciutat del Cap, i va anar a càrrec
del regidor de Seguretat i Mobilitat, Ferran Julián. En el seu discurs davant dels 24 equips parti-

cipants i de la presidència de la
WRO, l’Organització Mundial
de Rescats, Julián va destacar el
compromís de Barcelona amb la
seguretat viària i amb la lluita
contra l’accidentalitat, i va assegurar que la designació de la
ciutat suposa “un valuós reconeixement al treball desenvolupat pel nostre cos de Bombers i,
sobretot, a l’esforç que han realitzat en els darrers anys per conèixer en profunditat i millorar
les tècniques d’excarceració”.

Implicar als ciutadans
Un dels propòsits més ferms
dels tornejos d’excarceració és
que els bombers aprenguin i

⇐ El regidor Ferran Julián, el
director de Bombers de Barcelona i
president d’APRAT, Antoni Pallarés,
i Dave Webb, president de la WRO,
firmen a Ciutat del Cap l’acta què
designa a Barcelona com a seu del
Mundial d’Excarceració 2007.

⇑ Fotografia de familia: l’equip de Bombers de Barcelona a l’Internacional
de Sud-àfrica amb els representants de l’Ajuntament de Barcelona.

El Fòrum acollirà les
proves del Campionat
Mundial i activitats
relacionades amb la
prevenció d’accidents

les proves del campionat, diverses activitats relacionades amb
la prevenció, l’educació viària i
l’actuació en d’accident.

comparteixin
coneixements.
L’A-juntament vol dur aquesta
voluntat encara més enllà convertint el Campionat Mundial
de Barcelona en un esdeveniment amb una alta participació
de públic. Amb aquest objectiu,
durant els mesos previs a la celebració del certamen es realitzarà una intensa campanya publicitària.
La idea és que el torneig es
mantingui com un aparador per
als professionals i, alhora, serveixi per conscienciar als ciutadans de la necessitat d’evitar accidents i els ensenyi a actuar davant d’aquestes situacions. En aquesta línia, a l’espai del Fòrum
s’organitzaran, paral·lelament a

Després de l’experiència acumulada a Ciutat del Cap i en anteriors campionats internacionals, l’Ajuntament intentarà superar totes les expectatives a
Barcelona 2007. En primer lloc,
s’ha proposat batre el rècord de
participació amb 30 equips, sis
més que en l’edició d’enguany.
Als 20 equips que les organitzacions estrangeres (UKRO, ARRO,
TERC Canadà i RSA) aporten al
torneig, l’Ajuntament espera
sumar-ne deu més, seleccionats
entre els primers classificats de
l’encontre nacional que es disputarà a Elx el proper mes de
maig i convidats d’altres països
europeus.
Un altre al·licient de cara al

Campionat exemplar

proper any és la millora de les
proves. A Barcelona es competirà en tres modalitats: il·limitada;
alliberament instantani, on els
participants han de solucionar
una excarceració en un màxim
de 10 minuts; i atrapaments, on
caldrà rescatar dummies atrapats en l’estructura del vehicle.
Tots els escenaris tindran un
elevat nivell de dificultat i canviaran per cada equip i modalitat, per fomentar la pràctica de
situacions diverses al llarg de tot
el campionat. Un altre element
que es vol millorar són els vehicles. S’està intentant que aquests siguin el més moderns
possibles, per tal de fer més realistes les proves i el treball d’excarceració.

Torneig amb sabor britànic
L’equip de Bombers de Barcelona i el del Consorci de València, segon i primer classificats en
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⇑ Els companys que van representar a Bombers de Barcelona durant
una de les proves del Campionat Internacional de Ciutat del Cap.
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el darrer Campionat Nacional
d’Excarceració celebrat a Navarra, van ser els representants estatals al torneig internacional
que va disputar-se entre el 9 i el
13 d’octubre a Ciutat del Cap.
La formació barcelonina integrada pels sergents José Antonio Alcoba i E-duard Just, els ca-

A Barcelona 2007 els
equips competiran en
modalitat il·limitada, en
atrapaments i en
alliberament immediat
porals Pedro Torres i Joan Carles
Guarné, la tècnic mig sanitari
Núria Molina, i capitanejada pel
sergent Fernando Jovellar, va
obtenir un meritori 13è lloc al
Campionat Mundial. Una posició per sobre van quedar els
nostres companys valencians.
Els representants de Bombers de Barcelona a Sud-àfrica

van trobar-se amb algun handicap a l’hora de participar al torneig. Entre aquests l’anglès,
llengua única del certamen i de
l’organització, i l’excessiva distància entre els hotels on s’allotjaven els equips i la zona de
competició.
Els participants també van
haver de suportar l’intens sol
africà, que alguns dies va fer pujar la temperatura fins als quaranta graus. Tot i això, l’experiència de veure en acció a especialistes en excarceració d’arreu
del món va ser molt positiva i es
va complir la principal divisa de
l’esdeveniment: aprendre i compartir coneixements. “Impressiona veure l’elegància i la disciplina dels equips britànics. Es
nota la pràctica que tenen i el
temps que fa que competeixen”, explica Núria Molina, sanitària de l’equip de Bombers
de Barcelona que va participar a
l’Internacional.
Precisament els equips brità-

⇑ Ferran Julián durant la
presentació oficial de Barcelona als
equips i membres de la WRO, el
passat 13 d’octubre a Ciutat del
Cap, amb Rafael Márquez,
representant de l’APRAT a la WRO.

nics van dominar la classificació
del torneig sud-africà. Els cinc
representants del Regne Unit
van acaparar els tres llocs del
podi en gairebé totes les proves
disputades i en la general per
punts. Només la formació australiana de Laura State va ser capaç de discutir la seva hegemo-

L’equip de Bombers de
Barcelona va ser 13è al
campionat de Ciutat
del Cap i el de València
ocupà el 12è lloc
nia, al imposar-se en la modalitat d’alliberament ràpid. L’equip de bombers d’Escòcia Central va guanyar el torneig, adjudicant-se també la modalitat limitada i els premis individuals a
millor capità i a millor sanitari,
mentre que la victòria en la il·limitada va ser per als representants d’Irlanda del Nord. 

EN MEMÒRIA

Jordán: una vida
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al capdavant de Bombers
El passat 22 de juny moria, als 94 anys, Josep Maria Jordán i Casaseca, cap
de Bombers de Barcelona durant 19 anys i figura històrica del Cos durant
tota la seva vida. Una vida dedicada a ajudar i protegir als demés.

A

ssegut a la seva cadira
de rodes, exigència de
l’edat, la faria als llavis
i un aire alhora respectuós i respectable, la figura de
Josep Maria Jordán emergia inconfusible en qualsevol acte o
festivitat de Bombers de Barcelona. Un quart de segle després
de retirar-se del servei actiu, seguia sent el gran cap.
Josep Maria Jordán Casaseca
no va néixer en un parc de bombers, però gairebé. El seu pare,
Josep Maria Jordán Poyatos, va

ser un dels nostres caps més emblemàtics i, ja des de petit, va
viure al pis que la seva família
tenia al parc de l’Eixample.
Nascut a Barcelona el 8 d’abril de 1911, Jordán va cursar estudis superiors d’arquitectura,
professió que va combinar –tot i
que en segon terme– amb la de
bomber durant tots els seus
anys de servei. El 1948, amb 37
anys d’edat, va superar les oposicions i va prendre possessió del
càrrec de Cap de Zona del Servei
d’Extinció d’Incendis.

Hereu de la tradició familiar
iniciada pel seu pare, Jordán va
liderar el Cos durant 19 anys,
entre el 1962 i el 1981. Gairebé
dues dècades repletes d’anècdotes, d’esdeveniments i de grans
serveis, però també marcades
per algunes tragèdies, moments
durs lligats a la tasca de bomber.

L’home i el bomber
“Mig minut. En aquest temps
érem vestits i travessant la porta

EN MEMÒRIA
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⇐ Fent memòria. A la pàgina
anterior, Josep Maria Jordán,
fotografiat fa pocs anys al parc de
l’Eixample amb un vehicle
d’extinció d’època.

del parc de l’Eixample pujats
dalt d’un camió BT-7. No vam
esperar ni la fitxa”, tot un rècord que ens explica Pere Sanserrich, company de Jordán al Servei i amic personal un cop jubilats. Una anècdota que il·lustra
el caràcter enèrgic i la perenne
disposició de l’ex cap de Bombers: “El senyor Jordán sempre
estava de servei i acudia allà on
creia que havia d’estar. Era el
cap però, alhora, era un bomber
més”. Quan sonava la sirena al
parc central, ho feia també a la
casa dels Jordán. Un pis on vivia
amb la seva dona i dos fills, i
que era obert a qualsevol company que necessités ajuda.
Atent i seriós en la seva labor, l’exigència de Jordán per la
feina ben feta tenia una doble
motivació: assistir als ciutadans i
cuidar dels seus bombers. Un
patiment i un sentiment de responsabilitat que, com rememora Sanserrich, l’impulsaven a
marxar al capdavant en els ser-

⇓ A baix a l’esquerra, Jordán al
despatx que va ocupar com a cap
de Bombers durant 19 anys.

⇓ A sota amb Josep Mª Porcioles,
alcalde de Barcelona, durant la
presentació dels vestits ignífugs.

veis: “Tenia més por de que els
demés prenguessin mal que del
que li passés a ell mateix”. La
sort era del seu costat: en 33
anys al Servei mai no va patir
cap accident greu.

Com a cap de Bombers,
Jordán va actuar en
alguns serveis que han
passat a la història de
Barcelona i rodalies

Els grans serveis

res improvisades per la impossibilitat d’arribar a l’hospital.
El mateix any, un succés molt
més tràgic va tenir lloc al Vallès.
Els aiguats que van caure sobre
la comarca van provocar grans
riuades, especialment a Terrassa. Bombers de Barcelona, que
s’encarregava de cobrir la perifèria de la capital, va acudir al
rescat gairebé en ple. En un matí i una nit sense descans, Jordán
i els seus companys van recollir
84 ofegats. Va ser un dels pitjors
desastres naturals que ha viscut
Catalunya en tot el segle XX.
Jordán també va actuar en
molts altres serveis històrics. Incendis com els del Palau del Cinema (1961), la refineria de pe-

El senyor Jordán es va estrenar en el màxim càrrec a Bombers en un any que restarà a la
memòria de tots. El 1962, dos
grans fenòmens meteorològics
van sacsejar el Barcelonès. El
primer va ser la gran nevada
que va cobrir amb un metre de
neu els carrers de la capital.
Amb els serveis col·lapsats, els
bombers van cobrir les necessitats més urgents dels ciutadans.
Entre altres, els vehicles del Servei van convertir-se en improvisades ambulàncies per traslladar malalts i dones a punt de
parir. Fins i tot, en algun cas els
bombers van exercir de llevado-

⇐ Josep Maria Jordán amb Narcís
Serra -segon començant per
l’esquerra- el 1980, quan el polític
socialista era alcalde de Barcelona.

troli d’Escombreres (1969), l’emissora Ibèria Ràdio (1971) o el
de l’edifici de la Telefònica a la
plaça de Catalunya (1973). I
també rescats, com els realitzats
en els accidents ferroviaris de
Sant Andreu de la Barca (1977) i
de Les Franqueses (1979).

Aprendre i millorar
Una de les premisses de Josep Maria Jordán va ser perfeccionar el funcionament del Servei. Durant el seu mandat es va
potenciar la prevenció d’incendis i es va crear el Laboratori del
Foc. Un dels primers projectes
que va escometre, als anys seixanta, va ser l’expansió de Bombers de Barcelona, que va equiparar el Servei als de les grans
ciutats europees de l’època. Es
va implantar un model centralitzat, amb un quarter central
recolzat per petits parcs de prevenció ubicats estratègicament.

Amb Josep Maria Porcioles,
alcalde de Barcelona entre 1957
i 1973, Jordán va impulsar iniciatives com la instal·lació de
boques d’incendi als carrers o
d’escales d’evacuació en determinats edificis. Mesures que van
agilitar el treball en emergències i que van fer més segura la
zona urbana.
Al llarg de la seva vida professional, Jordán va viatjar per
tota Europa i Espanya, tant per
aprendre dels altres com per expandir la seva pedagogia adquirida al front dels bombers de
Barcelona, i va mantenir converses amb els bombers francesos
per establir-hi una col·laboració.

Un peu sempre al parc
Jordán es va jubilar el 1981,
als 70 anys d’edat, després de 19
al capdavant del Servei. Tot i retirar-se, sempre es va sentir unit
a la seva família que era Bom-

En el seu mandat es va
potenciar la prevenció,
la relació amb altres
cossos i es va crear el
Laboratori del Foc
bers i va continuar assistint als
actes que organitzava el Cos.
“Anàvem sovint als parcs, a xerrar amb els bombers nous i
amb els veterans, i en Jordán
sempre convidava a tothom.
Quan arribava un nou cap també li fèiem una visita”, explica
Sanserrich. A més, mantenia la
relació amb els antics companys
a través del Cau del jubilat.
La seva història és part de la
Història, en majúscules, de Bombers de Barcelona; el seu legat
ha fet del nostre Servei un referent. Per aquest motiu, el proper 8 de març, dia del Patró,
se celebrarà un acte d’homenatge a qui va ser un dels
grans caps de Bombers. 
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⇑ Els viatgers del Cau van poder gaudir d’una visita guiada per l’abadia romànica de Sant Martí del Canigó.

Excepcional viatge

al Conflent
El 7 i 8 d’octubre el Cau va organitzar un viatge
al màgic escenari del Conflent i de Sant Martí del
Canigó. Muntanyes, valls, llacs i, salpicades aquí i
allà, algunes de les perles del romànic que amaga aquesta zona del sud de França.

B

en aviat, a les 7:30 del
matí de dissabte, se sortia en direcció a la primera etapa del recorregut:
un bon esmorzar, per agafar
forces per al cap de setmana, a
l’estació inferior del funicular
de Montserrat. Després, d’una
tirada fins a Puigcerdà, capital
de la Cerdanya catalana, per
veure el llac i el barri antic de la
població, amb dinar a Alp.

Per la tarda, el turístic ‘Tren
groc’ francès va dur els nostres
viatgers des de Montlluís, on
havien visitat la fortalesa estratègica què Lluís XIV va fer construir al segle XVII per protegir la
frontera sorgida del Tractat dels
Pirineus, fins a la vila fortificada
de Vilafranca del Conflent. Una
hora de recorregut gaudint
d’un meravellós i agrest paisatge, incloent les espectaculars

vistes panoràmiques des dels
ponts de Sejourne i Gisclard,
ambdós a més de 200 metres
d’alçada, en els que el tren semblava volar per damunt de les
valls que travessa el riu de la
Tet. La primera jornada va tocar
fi a Vernet les Bains, una vila
arraulida al peu del Canigó rodejada de jardins i aigües termals, on els membres del Cau
van compartir tot sopant les emocions del dia i van reposar
forces a l’hotel Le Princess.

Aquest trimestre el Cau
ha organitzat viatges i
visites al Conflent, al
casc antic de Terrassa i
al Principat d’Andorra
El matí de diumenge es va
llevar esplèndid. El bon temps
va acompanyar la pujada amb
vehicles tot terreny al monestir
Sant Martí del Canigó, on es va

⇑ Vista aèria del monestir de Sant Martí del Canigó.

realitzar una visita guiada a l’abadia romànica de principis del
segle XI, situada a 1.055 metres
d’altitud en un esperó rocallós
del massís del Canigó. Una passejada per la fira de la castanya,
celebrada en un paratge boscós
prop del poble de Castell, va
servir per obrir la gana abans de
dinar a l’hotel de Vernet, darrera parada abans d’iniciar l’inevitable viatge de retorn a casa. En
aquesta fira va ser on la Júlia
Sánchez, vídua d’Arrufat, es va
fracturar el fèmur: una nota
trista en una jornada que, per la
resta, va deixar un molt grat
record a tothom.

Les esglésies d’Egara
Un mes després de l’inoblidable viatge al Conflent, el Cau va
organitzar una nova trobada, aquest cop amb el destí més proper de Terrassa. El 8 de novembre es va fer un recorregut guiat

per l’antiga ciutat d’Egara, amb
visita a les excepcionals i poc conegudes esglésies de Santa Maria, Sant Pere i Sant Miquel. La
història d’aquests temples comença amb la instauració de la
ciutat com a seu d’un bisbat
propi l’any 450. Com no podia
ser d’altra manera, el bon menjar va acompanyar la visita a la
ciutat vella de Terrassa. A la tarda també es va realitzar una
visita amb guia pel Museu de la
Ciència.

Cap de setmana andorrà
El 28 i 29 de novembre, els
socis del Cau i familiars van poder fruir d’una estada de dos
dies a Andorra. El dissabte, les
obligades i habituals compres
–en un conegut centre comercial– es van combinar amb les
passejades per la capital del
Principat i amb alguna visita
particular a la relaxant Caldea.

L’excursió programada de diumenge al matí a la pintoresca
població d’Os de Civis va tancar
aquest agradable cap de setmana per terres andorranes. 

Festa pre Nadal
del Cau del jubilat
Per tancar l’any, el Cau va
preparar una sortida doble
amb visos nadalencs. La
primera parada va ser a Solius,
amb visita a una exposició de
diorames de pessebre. A
aquesta la va seguir Platja
d’Aro, on es va poder veure
l’interessant Museu de les
Nines i on va tenir lloc un dinar
i una sobretaula amb música
en viu per als dansaires.
La sortida va ser el 21 de
desembre i va tenir un cost de
35 euros per als socis del Cau i
de 39 per a la resta. Va ser la
manera com el Cau va celebrar
el Nadal.
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Vies per recórrer Catalunya en bicicleta

R

ecórrer Catalunya sobre
dues rodes és una experiència ideal per als
amants de l’esport a l’aire lliure. El programa ‘Vías Verdes’ ens ofereix l’oportunitat de
visitar els racons més bells del
nostre país utilitzant les antigues vies de tren, reconvertides
avui en carrils bici.
Per tal de compartir aquesta
experiència, a la secció ciclista
de l’ACE hem creat una vocalia
específica per promoure sortides cicloturistes per aquests itineraris entre els bombers.
De moment, hem realitzat
dues sortides per quatre de les
vies verdes més interessants de

⇐ Un moment de descans en la
darrera sortida per Vies Verdes.

Catalunya. En la primera, el 7
d’agost, 14 ciclistes vam fer el
trajecte de Ripoll a Sant Joan de
les Abadesses a través de la Via
Verda del Ferro i del Carbó, enllaçant després per la carretera
del Coll de Santigosa amb la Via
del Carrilet, per salvar els 54
quilòmetres que separen Olot
de Girona.

La segona ruta, el 25 d’octubre, ens va dur del municipi
de Bot a Pinell del Brai prenent la Via Verda de la Terra
Alta, un camí ple de túnels i
viaductes que travessaven un
paisatge de gran bellesa. A
continuació, vam seguir per la
Via del Baix Ebre fins a Tortosa, on vam agafar el tren per
tornar a Barcelona.
Si voleu més informació sobre els 1.500 km de Vies Verdes que hi ha actualment
podeu visitar la pàgina:
www.viasverdes.es. 

Els Reis Mags visiten Cartell de
complert a
el parc de l’Eixample
la Setmana
Blanca

C

om cada any per aquestes dates, els Reis
Mags d’Orient pujaran
al llom dels seus camells i faran un viatge des de
ben lluny, tot travessant el Mediterrani, per portar regals als
més menuts. Abans d’anar deixant paquets casa per casa, però, s’acostaran a visitar el Parc
de l’Eixample per recollir les cartes dels nens i nenes. Serà el
proper dia 3 de gener i la festa
estarà amanida per un grup d’animació que, des de les 17:00
hores, realitzarà diverses activitats per als més petits.
Com que l’esdeveniment és a
portes obertes i a l’hora de
berenar, els Reis Mags donaran
a tothom qui ho vulgui un bric
de cacau El Castillo Ram i un

L
⇑ Una imatge de la festa de Reis
que es va organitzar el 2005.

Donuts perquè ningú es quedi
amb gana. A més, les empreses
col·laboradores La Caixa, Caixa
de Catalunya i Industrias Masats
SL repartiran obsequis als nens i
nenes. Per resguardar-nos del
fred, la festa es farà a la sala
d’útils del Parc. Moltes gràcies a
tots els que la feu possible. 

a secció d’esquí de l’ACE
ha hagut de penjar el cartell de ‘complert’ per a la
Setmana Blanca. Enguany,
l’esquiada tindrà lloc la setmana
del 7 al 12 de gener a l’estació
d’esquí de Baqueira Beret, a
Vielha. A causa del gran èxit de
convocatòria de l’activitat s’han
hagut de tancar les inscripcions
molt abans del previst perquè ja
no quedaven places lliures als
hotels de la zona. A més de fer
esport, en la trobada podrem
compartir experiències amb
companys de professió d’altres
comunitats autònomes que
també s’hi han apuntat. 

⇑ Els bombers en pràctiques de la darrera promoció durant la presentació
interna que van rebre el 12 de setembre.

E

l 29 de novembre l’Ajuntament de Barcelona va
acordar l’aprovació d’una nova oferta pública de 45
places de bomber per a l’SPEIS. L’anunci arriba tot just
un mes i mig després que la
darrera promoció, que actualment es troba realitzant
les pràctiques a l’Escola de
Bombers i de Seguretat Civil
de Catalunya, rebés la benvinguda interna al Servei.
Tot i que les primeres previsions apuntaven a què la
nova convocatòria per accedir al Cos de Bombers de Barcelona comptaria amb 30
places, la voluntat de rejovenir la plantilla ha impulsat el
Consistori a sumar 15 llocs
més a la nova promoció. 

Trobada de la lleva del 78
⇐ Bon menjar i bona
companyia en la trobada de la
Promoció del 78.

U

n any més, el primer dijous de novembre vam
reunir-nos per celebrar
la ja tradicional trobada dels ‘contractats’ l’any 78. El
lloc va ser l’habitual, el berenador Els TresTombs, al poble d’Avinyonet. Allà vam reunir-nos

una trentena de companys per
fer una costellada i passar-ho
d’allò més bé tot recordant
aquelles vivències que ens han
agermanat com a bombers i
com a amics al llarg d’aquests
anys.
El menjar, com sempre, va ser

exquisit, ja que el company
Arias va dur una esplèndida
carn del Pirineu. Entre riures
i nostàlgies va passar el matí
volant i ja estem desitjosos
de què es repeteixi aviat. Si
cal, ja buscarem altres
motius per reunir-nos i, així,
no haver d’esperar un any
sencer. En aquesta ocasió
hem pogut gaudir de la
companyia d’altres membres
que no eren de la promoció
del 78, tant jubilats com en
actiu.
Per això volem aprofitar per
convidar, amb vistes a la propera trobada, a tots aquells
companys que vulgueu
sumar-vos-hi i fer més gran
la celebració. 

FLAMARADES

Nova convocatòria de
45 places per al 2007
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L’ Intern i el Nacional
d’excarceració, a punt

E

l 3er Encontre Nacional
de Rescat en Accidents de
Trànsit ja té data i lloc de
celebració: serà els propers dies 9, 10 i 11 de maig de
2007 a la ciutat valenciana d’Elx.
Per tal de seleccionar l’equip
que representarà a Bombers de
Barcelona a nivell estatal s’ha
posat en marxa el nou Campionat Intern. La coordinació dels
recursos, calendari, espais, eines
i vehicles per a les pràctiques
anirà a càrrec de la Divisió d’Operacions, la qual s’encarregarà
també de gestionar les peticions
per a la formació d’equips dels
diferents parcs. 
⇐ Una imatge del campionat
intern d’excarceració de Bombers
de Barcelona celebrat el 2006.
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18 nous caporals s’incorporen a l’SPEIS
⇐ Els nous caporals practicant amb
una maqueta d’intervenció.

D

esprés de tornar de la seva estada a Moreton (Anglaterra), els bombers
que optaven al grau de caporal
han acabat ja la seva etapa formativa i s’incorporaran en breu
al Servei en la seva nova funció.
Els companys que han participat en la promoció interna

per a cobrir les 18 places del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) van
ser nomenats funcionaris en
pràctiques en la categoria de caporal el passat 13 de novembre
de 2006.
El període de pràctiques es
va desenvolupar en dues fases

eliminatòries. En la primera, els
aspirants a caporal varen rebre
la formació necessària per al desenvolupament del seu nou rol
professional. Aquests exercicis
es van realitzar als parcs de l’Eixample i de Sant Andreu durant
els dies 13, 14, 15 i 16 de novembre. La segona etapa formativa va consistir en la realització
del curs de ‘Comandament i
Control’, entre el 27 de novembre i el primer de desembre, a
les instal·lacions del britànic Fire
Service College Moreton in
Marsh.
Havent superat la fase eliminatòria la totalitat de caporals
en pràctiques, en data 11 de desembre el Tribunal va proposar
el seu nomenament com a caporals de l’SPEIS de carrera. 

L’ICEBERG
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Per David Zapater

