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Josep Maria Subirachs signa, un per un, els exemplars de les litografies que l’escultor, dibuixant i gravador generosament va crear per
als bombers de Barcelona com a felicitació nadalenca. A la imatge,
amb el litògraf Fulvio Lourenço.
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Temps de celebrar
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Enguany, Bombers de Barcelona
està de celebració per molts motius.
Com cada 8 de març, el Patró va
tornar a ser una data molt especial
per a tot el Servei, una jornada de
retrobaments i, aquest any, també
d’estrenes.
Així, es va presentar de forma
oficial el nou equip de protecció
individual que actua com a primera
protecció en les intervencions.
Els nous jaquetons i pantalons milloren les prestacions en comoditat i
seguretat.
Seguint amb la renovació, el
Patró va ser la data escollida per
mostrar els cinc nous vehicles que
hem incorporat al Servei. En primer
lloc, tres autobombes destinades
als parcs de Llevant, Drassanes i
Sant Andreu, que reforçaran la capacitat d’intervenció en àrees de difícil accés de la ciutat. Alhora, s’han
sumat dues noves ambulàncies per
als parcs de l’Eixample i de Llevant.
Uns vehicles d’assistència que incorporen millores per facilitar la mobilitat interior dels professionals sanitaris i l’atenció als pacients.

Sant Joan de Déu és una cita
important per Bombers i el moment
per fer balanç de l’any. Un any en
què el Fòrum de la Prevenció del
Foc ha complert el seu primer aniversari. Del seu treball han sorgit
iniciatives que van des de la col·laboració amb BTV, per la qual
Bombers ja ha emès 25 programes
a la televisió municipal sobre autoprotecció i prevenció; fins a cursos
de formació per a responsables
d’espais de pública concurrència;
passant per la divulgació de DVD’s
dirigits als més petits o xerrades
amb associacions i professionals.
Al 2006 també hem constatat
com han disminuït el nombre de
serveis i de víctimes. Es redueixen

les intervencions en emergències
fruit de la política de prevenció de
Bombers de Barcelona. El balanç
positiu del 2006 ens obliga a continuar treballant amb esforç i professionalitat, adaptant-nos a les demandes de les noves realitats socials de Barcelona. 

EL PATRÓ

Patró d’estrenes

Desenes de persones llancen clavells al monument als bombers caiguts en servei, durant la tradicional ofrena floral a la
cantonada de Provença amb Villarroel.

Ricardo Olabegoya, antic cap de guàrdia del Servei,
entona una cançó de comiat dedicada a la memòria del
qui va ser, també, el seu cap: Josep Maria Jordán.

La vídua de Josep Mª Jordán es dirigeix als assistents
durant l’homenatge a la memòria de l’històric cap de
Bombers que va obrir els actes del Patró.

Des de menuts en braços dels
seus pares –integrants de la nova
lleva acabada d’arribar al Servei– fins
a jubilats que ja han deixat enrere els
noranta anys. El 8 de març, no només
la plantilla actual de Bombers de
Barcelona sinó, també, una amalgama de familiars, amics, antics tit acte d’homenatge a Josep Maria
membres del Servei i autoritats dels Jordán Casaseca, cap històric de
Bombers que va momés diversos àmbits,
rir el juny passat a
es van aplegar al
l’edat de 94 anys. El
Central per comparL’homenatge
a
la
seu fill, la seva vídua
tir el matí més emmemòria de Josep i alguns dels que van
blemàtic de l’any en
ser amics i ‘alumnes’
aquesta casa: la
Mª Jordán va
seus, van dedicar
festa del nostre
donar
el
tret
de
Patró Sant Joan de
paraules d’elogi i de
sortida als actes
Déu.
record a la seva fiLa jornada va cogura. També Antoni
del Patró 2007
Pallarés, director del
mençar amb un sen-
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L’Eixample es va omplir per viure un Patró plagat de novetats: vestit d’intervenció, cinc nous vehicles i la nova lleva de bombers i caporals. La diada va rendir
homenatge a l’ex cap Josep Mª Jordán, així com als recent jubilats i veterans.
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Agustí Pech, ATS jubilat del Servei,
omple el seu temps lliure, des de fa
un grapat d’anys, fabricant a mà esmerades reproduccions en miniatura de vehicles històrics de
Bombers. El seu art, perfeccionista
fins al detall, llueix des del 8 de
març a les vitrines del parc de
l’Eixample, en forma de 52 maquetes cedides a la col·lecció del Cos.
L’altra part de l’exposició la formen
més de 400 miniatures que l’enginyer Joan Juanola va dedicar-se a
col·leccionar durant tota una vida.
Ara, quan fa un any de la seva mort,
la seva família va donar aquest ingent mini-parc mòbil on s’inclouen
vehicles de servei de diferents èpoques i països: “A ell li hauria agradat donar-les a Bombers, en agraïment i per l’estima que tenia a
aquesta casa”.
També des del 8 de març es pot
veure al Central una mostra artístic-cultural en la que s’exposen les
obres realitzades a mà per membres de Bombers de Barcelona i alguns jubilats.
L’exposició es podrà visitar fins el
23 de març a la sala d’útils del parc.

Un bomber reparteix clavells entre els assistents a la tradicional ofrena floral al monument als companys caiguts.

Servei, es va voler sumar a aquest reconeixement. Un parlament que tingué el seu punt àlgid quan, dirigint-se
als assistents, Ricardo Olabegoya va
entonar –en basc i a veu en pit– una
cançó de comiat dedicada al “gran
jefe”.
A les 11 del matí, els assistents
es van congregar a la cantonada dels
A sota, Agustí Pech durant la presentació de la col·lecció de
maquetes cedides a Bombers de Barcelona.

carrers Provença i Villarroel, per realitzar la tradicional ofrena floral al monument als bombers caiguts en acte
de servei. Abans del llançament de
clavells però, el pare Josep Lluís
Fernández, capellà del Servei, va beneir la festa i va pronunciar el protocol·lari pare nostre.

Caserna i museu
Enguany, l’habilitat artística del
personal de Bombers de Barcelona
va ser doblement protagonista del
dia del Patró. El Central va vestir-se

Homenatges i reconeixemnts. De dalt a baix: l’entrega de les
genoveves de plata als jubilats durant el 2006; una de les
plaques que el Cau va repartir als 18 jubilats majors de 85
anys; l’entrega de diplomes a la nova promoció de bombers
i als 18 nous caporals del Servei.

de museu amb la inauguració de
dues exposicions paral·leles a càrrec
de l’alcalde de la ciutat, Jordi Hereu.
Per una banda, la Mostra Artística
de Bombers que cada any organitza
La Cultural. Des del 8 de març, escultures i manualitats, quadres i fotografies, guarneixen –i ho seguiran fent
fins a finals de mes– el terra i les parets de la sala d’útils i dels passadissos adjacents. Per l’altra, es van presentar les dues col·leccions de maquetes cedides per l’antic ATS del
Servei Agustí Pech i per la família
Juanola. En total, 500 miniatures de
vehicles de Bombers que s’exhibiran
de manera indefinida a l’accés de l’edifici d’oficines.

L’acte central del Patró va arribar
al migdia, amb el lliurament de diplomes i de reconeixements. Els 17
bombers que es van jubilar durant el
passat 2006 van rebre una reproducció en plata de la Genoveva, l’històric vehicle de Bombers. Alhora, el
Cau del Jubilat també va voler honrar
a 18 jubilats del Servei majors de 85
anys obsequiant-los amb una placa
commemorativa.
Uns que se’n van –retirant-se del
servei actiu– i, des de ja fa tres anys,
uns altres que acaben d’arribar. Un
per un, i animats per la cridòria dels
seus companys de promoció, els 45
nous bombers recent incorporats al
Cos –alguns d’ells estrenant professió el mateix 8 de març– van recollir
els seus diplomes. Uns diplomes que
acrediten el seu pas pel Curs de
Formació Bàsica i el posterior Curs
d’Adaptació a Bombers. Durant l’acte,
els representants de Bombers de
Barcelona i del Sector també van fer
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Uns venen, altres se’n van
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EL PATRÓ

entrega dels diplomes als 18 nous
caporals que van promocionar el
2006.

Matí d’estrena
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La festa patronal va servir per
presentar les novetats pel que fa a
vehicles i equipaments que ha incorporat Bombers el 2007. Tres noves autobombes (la B-119, la B-120
i la B-121) s’han sumat al parc mòbil del Servei. Els tancs lleugers es
destinaran als parcs de Llevant,
Drassanes i Sant Andreu, i serviran
per reforçar la capacitat d’actuació
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en carrers estrets o en zones de difícil accés.
El Cos també va estrenar dues
ambulàncies (la S-21 i la S-22) que
entraran en servei a l’Eixample i a
Llevant. Els nous vehicles d’assistència milloren la mobilitat interior dels
professionals sanitaris i augmenten
la comoditat en l’extracció de la llitera, i la separació i facilitat d’accés
al material utilitzat. L’adquisició d’aquests cinc nous vehicles s’emmarca en el pla de renovació de la flota,
i ha suposat una inversió total de
672.000 euros.
Durant el Patró també es va exhi-

L’alcalde, Jordi Hereu, i el regidor del Sector, Ferran Julián,
passen revista al nou vestit d’intervenció i a una de les
noves i millorades ambulàncies recent incorporades.

bir el nou vestit d’intervenció, més còmode i encara més segur, que es començarà a utilitzar a partir d’aquest
mes. Acabats els actes, un aperitiu
de germanor al pati del Central va
servir de cloenda a un matí carregat
de retrobaments, inauguracions i homenatges, en aires de multitud. 

Com cada any, el Patró va ser una jornada propícia per al
retrobament entre antics amics i companys.

CANDENT

Els focs en habitatges
protagonitzen el 2006

L’any passat, Bombers va dur a
terme 15.758 actuacions per incendis, salvaments, assistències tècniques o reguardes. Una xifra per
sota de les més de 16.000 que es
van realitzar el 2005 però encara
lluny de la ‘tranquil·litat’ del 2004, en
el que es va intervenir en 14.000
emergències.
Els tipus de serveis que més s’han reduït han estat els ocasionats
per focs i explosions, i els salva- 3%– ha comportat una disminució
en el nombre d’exments. Els incendis focarceracions, i s’restals és on més es
han hagut de retinota aquesta baixada:
Dels
3.725
focs
rar de la via 115
durant l’any passat es
va intervenir en 66
declarats el darrer vehicles sinistrats,
la xifra més baixa
focs de muntanya, daany a Barcelona,
dels darrers anys.
vant dels 118 en què
1.020
van
tenir
lloc
Tot i això, la gran
havíem participat el
quantitat d’incen2005. Alhora, la re- en vivendes de
dis que tenen lloc
ducció dels accidents particulars
en pisos i cases
de trànsit –en quasi un

particulars segueix sent preocupant.
Dels 3.725 focs declarats l’any passat a la ciutat de Barcelona, 1.020
van tenir el seu origen en habitatges.
En moltes ocasions, amb greus i fins i
tot tràgiques conseqüències per la
vida o la salut dels seus inquilins.
L’Eixample és el districte que ha acumulat més serveis (3055), seguit del
de Sant Martí (2080), encara que en
ambdós segueix la tònica general de
descens en el nombre d’interven-
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Menys intervencions, sobretot pel que fa al global d’incendis i salvaments, però
més focs en habitatges particulars. Aquesta és la principal dada que s’extreu
de l’estudi dels serveis realitzats per Bombers de Barcelona durant el 2006.
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cions. L’única excepció la trobem a
Sants-Montjuïc, on la xifra ha augmentat per tercer any consecutiu
arribant gairebé als dos milers de
serveis. Aquest 2006, el Cos també
ha dut a terme 37 serveis fora del
terme municipal de Barcelona i s’han
fet 1.201 reguardes de prevenció en
llocs com les platges, el Parc de
Collserola o el Port.
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rebé 3.000 –un 50% més que fa dos
anys–, i sembla que aquesta xifra va
en augment.

Canvis socials i urbans

Any rere any Barcelona canvia i,
amb ella, els serveis. Canvien els edificis, els vehicles i la gent; i, en conseqüència, les sortides poden deparar
situacions noves o, almenys fins ara,
Millors estadístiques
poc habituals.
L’expansió dels ‘pisos pastera’ és
Menys emergències i, alhora, més un dels fenòmens que més sorprevelocitat de reacció. El compromís de ses comporten: “Podem entrar a un
la carta de serveis, signada per pis i trobar-hi 20 persones dormint, o
Bombers de Barcelona, és acudir als arribar i que no hi hagi ningú perquè
serveis urgents abans de 10 minuts s’han amagat”, explicaven en una enen el 90% dels casos. Enguany, els trevista recent els companys de
equips d’intervenció han estat als fo- Drassanes. Però no només Ciutat
cus d’incendis, explosions i salva- Vella és reflex de l’ús intensiu d’habiments requerits d’urgència en menys tatges: “Atenem molts petits incendis
d’aquest temps en el 95% dels casos per mal ús de les instal·lacions, per
i, en un 68% de les vegades, en un connectar cinc o sis aparells funciotemps inferior a 5 minuts. El 2006, el nant a l’hora al mateix endoll”, destatemps mitjà d’arribada en aquestes quen a Llevant. Precisament és en
aquest parc on més
sortides ha estat de
han notat un dels
4 minuts i 39 seprincipals canvis urgons, nou segons
Pisos
pastera,
per sota de la marca
banístics dels danous gratacels o
del 2005.
rrers temps: l’oberUna altra dada l’alta seguretat en
tura de la Di-agonal
curiosa que ens
fins al mar i la consalguns
cotxes
han
deixa el 2006: s’ha
trucció d’edificis de
registrat el rècord modificat la forma
gran alçada: “Pujar
deu o onze pisos caabsolut de falses dels serveis
rregant les bomboalarmes, amb gai-

nes d’aire pot fer-se molt feixuc”, explica el caporal Joaquim Tugas.
Un tipus de serveis en els que ha
calgut readaptar-se ha estat en els
accidents de trànsit. “Abans cada cap
de setmana hi havia accidents a la
ronda i havíem de fer excarceracions.
Ara han baixat molt”, asseguren a Vall
d’Hebrón. Els radars i les campanyes
de prevenció han fet baixar el nombre de sinistres greus, evitant moltes
sortides. Paral·lelament, però, la millora de la seguretat en els nous cotxes “ha fet més difícils les excarceracions”. Un exemple d’això el trobem
en l’excarceració, fa pocs mesos,
d’un cotxe patrulla dels Mossos
d’Esquadra. pel torn E de Llevant.
Una de les “més dures i difícils” que
es recorden al torn E de Llevant. 

Qüestió d’horari
La franja entre les 12h i les 16h es
on es concentren més salvaments i
assistències tècniques; mentre que
les hores més ‘propícies’ per al foc
es situen entre les 20h de la nit i les
4h de la matinada, especialment a
partir del canvi de dia.
En els dies de la setmana, els
dilluns són els de menys activitat i
és els dissabtes quan s’atenen
més serveis (el 16,3% del total).

NOTÍCIES

Un calendari que mostra
els ‘altres bombers’
Forts, decidits, professionals i... joves? El prototipus de bomber que se sol
dibuixar no s’ajusta en aquest darrer punt a la realitat dels Serveis. Un calendari alternatiu de la PUB mostra el desgast físic que pateixen alguns veterans.
Els quatre primers mesos del Calendari protagonitzats:
el gener, per bombers de Madrid; febrer i abril per
Barcelona, i març per Aranda de Duero.

de 60 anys, però també altres en la
cinquantena que aparenten desgast”.

Suport polític
Barcelona, Madrid i Aranda de
Duero han estat els primers Serveis a
participar en el calendari, un primer
pas que ha animat a altres col·lectius
com Bombers de Burgos, Valladolid i
Zamora a oferir-se per col·laborar-hi.
“N’hi ha d’altres que volen participar
però tenen problemes per aconseguir el permís. En el nostre cas, la
col·laboració de l’Ajuntament és excel·lent”. De moment, la iniciativa ha
despertat l’interés dels mitjans de comunicació, que ja han gravat algunes
de les sessions fotogràfiques. 
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a les compradores–
Els calendaris són i
en aquest calendari
han estat una ini- Barcelona, Madrid
alternatiu apareix
ciativa habitual eni Aranda de Duero
una altra visió dels
tre els bombers, tant
ja
s’han
fotografiat,
bombers. Una imatd’aquesta casa com
ge tan real com la
d’altres Serveis, a l’- i els seguiran
hora de recaptar
Burgos, Valladolid primera: la dels efectes que els molts
fons per les més dii
Zamora
anys de servei i l’edat
verses causes. Ara, a
produeixen en altravés de la Plataguns dels bombers
forma Unitària de
Bombers, Serveis d’arreu del país s’- més veterans. La finalitat, en aquest
han unit per confeccionar un calen- cas, no és comercial –el calendari es
dari diferent sota un objectiu comú: pot descarregar gratuïtament i amb
reclamar la jubilació als 55 anys i el bona resolució a la web de la PUB–
reconeixement del catàleg de malal- sinó que es busca “donar un toc d’aties professionals per als bombers. tenció sobre la realitat humana de
Si sovint als calendaris es mostra la Bombers”, com explica Diego Cabecara més jove i atlètica del Cos –amb llo, compromissari de la PUB, “al cal’afany, ben lícit, d’atreure per la vista lendari apareixen bombers de més
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Un any donant suport
El Programa de salut mental i suport emocional, desenvolupat específicament
per a Bombers de Barcelona (PRE-B), compleix un any de funcionament.
Només el 2006 van ser ateses, de forma totalment confidencial, 20 persones.
Dr. Juan Ignacio Paso
Les professions que impliquen
una gran responsabilitat i on es
viuen situacions de crisi, perill o estrès, són fermes candidates a produir
seqüeles psicològiques. Per aquest
motiu, i davant l’èxit de programes similars en altres cossos, el març del
2006 es va crear el PRE-B, un programa de prevenció, atenció i suport
psicològic obert a tots els membres
del Cos que ho sol·licitin. Durant els
primers mesos de funcionament, el

PRE-B ha realitzat més d’un centenar de visites, assistint a 20 persones
–15 bombers i 5 familiars.
El tractament de malalties prèvies; alteracions de la son, ansietat o
irritabilitat, i, en algun cas, adiccions,
han estat els principals motius de
consulta. Els professionals que treballen al PRE-B han participat també
en els dos darrers processos de selecció de nous bombers, i han impartit el curs de formació ‘Prevenció en
salut mental i atenció a les víctimes’ a
75 integrants de la nova lleva. 

A LA VOSTRA DISPOSICIÓ
En professions on és tan
assumida la funció d’atendre als
altres, sovint un s’oblida de sí
mateix. Esperem que la difusió
del programa apropi a tots
aquells que ho necessitin. Per
accedir-hi només cal trucar al
número d’atenció directa del
PRE-B: 93/ 248 38 16.

El Mundial de Rescat 07’ a Internet
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El major esdeveniment mundial d’excarceració és
cada cop més a prop: la cita serà del 15 al 19 d’octubre al Fòrum. Mentrestant, els impacients poden
seguir els preparatius i informar-se de la competició a la pàgina web: www.barcelonawrc2007.com.
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El Campionat Mundial de Rescat
2007 ja ha engegat els motors a
Barcelona. L’Ajuntament ultima els
preparatius per aquesta cita que
reunirà als 30 millors equips de la
World Rescue Organisation. De moment, ja s’ha presentat el logotip del
torneig amb el que d’aquí a uns mesos es començarà a promocionar
l’esdeveniment per tota la ciutat.
Alhora, l’organització ha posat a disposició dels usuaris d’Internet una
pàgina des de la que es podran seguir els resultats i les incidències del
Campionat mentre se celebri. Al
web www.barcelonawrc2007.com
també es poden visualitzar imatges
d’edicions anteriors i de la participació d’equips del Servei, i seguir com
avancen els preparatius. 
La pàgina de benvinguda de la nova web del Mundial
d’Excarceració de Barcelona 2007, amb el logotip oficial.

SERVEIS DESTACATS

Les flames amenacen
edificis emblemàtics
Els incendis a l’Hospital de la Vall d’Hebrón, al restaurant La Oca i als hotels
Catalonia del Putxet i Barcelona Princess, sobresurten entre els serveis d’inici
d’any més per la seva repercussió pública que pels efectes de les flames.

El primer d’aquests focs va tenir nes –un dels inquilins de l’habitació i
com a escenari l’hotel Catalonia un veí de la contigua– per una lleu inInternacional Putxet. A l’arribar a l’e- halació de fum.
El 10 de febrer, un altre hotel bardifici, requerits pel personal de l’establiment, la majoria d’hostes ja ha- celoní va tornar a ser protagonista en
vien estat desallotjats i s’amuntega- la sortida dels equips d’intervenció de
ven calmats al voltant de la recepció. Bombers. En aquest cas, el foc es va
El foc que sortia de
originar en una sauna
l’habitació 302, a la
ubicada a la tercera
Una
espurna
tercera planta, es va
planta del Barcelona
poder extingir amb produïda per un
Princess, un dels grauna línia de 25mm oxitall va originar
tacels de recent
en poc menys d’un
construcció a la zona
un incendi a
del Fòrum, al número
quart d’hora; i els sa1 de l’avinguda Dianitaris del Servei no- l’Hospital de la
gonal. La ràpida acmés van haver d’a- Vall d’Hebrón
tendre a dues persotuació del personal de

l’hotel, que havia tancat les portes de
la zona de saunes –confinant l’incendi a l’interior d’aquesta– i havia
anat refrescant la porta d’accés, va
fer innecessari desallotjar l’edifici i
l’incendi va poder ser controlat ràpidament. Encara desconeixem les
causes que van provocar els focs en
els dos hotels, tot i que en ambdós
vam poder observar deficiències en
matèria de Prevenció.
Al gener, les flames van afectar
també dos nous espais ‘públics’ emblemàtics de la nostra ciutat. El dia
quatre, un incendi en unes torres de
refrigeració de l’Hospital de la Vall
d’Hebrón va obligar a tocar sortida
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En aquest estat van deixar les flames l’habitació 302 de
l’hotel Catalonia del Putxet. L’incendi va obligar a desallotjar
l’hotel però només va ocasionar danys materials.
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SERVEIS DESTACATS
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completa. Segons van manifestar els tien flames de la cuina del soterrani i
operaris que treballaven en la fum de la cuina de la planta baixa. La
instal·lació, d’uns 100 m2 per 6 me- patrulla havia intentat apagar l’intres d’alçada, les flames van iniciar- cendi sense èxit amb extintors i havia
se mentre realitzaven tasques d’oxi- assegurat la completa evacuació del
tall per desmantellar l’estructura. Una local. En accedir al recinte vam comespurna va calar foc a l’oli d’un motor provar com el fum que sortia per la
i es va propagar pel revestiment aï- campana de la planta de carrer era
llant de les torres. En arribar els un rebot del de la planta soterrada,
equips d’intervenció, la instal·lació on cremava una caixa del sistema
cremava ja completament, produint d’extracció en què s’hi acumulava
una gran fumera negra. Vam dema- greix. El foc s’havia estès també a
nar dues autobombes més i el camió una petita sala per on passaven els
d’aire de reforç i, alimentats pels hi- conductes d’extracció, degut a què
drants d’incendi del recinte, vam ins- en el lloc s’emmagatzemaven de matal·lar tres línies de mànega de nera indeguda estris de neteja i pa45mm, sufocant les flames en uns per. Tot i aconseguir fàcilment l’extinció, la gran quantitat
30 minuts. No es van
haver de lamentar
de fum acumulat va
trigar molt en sortir
danys personals ni va Dos incendis en
caldre desallotjar als habitatges i un
de l’establiment i es
pacients, tot i que el
va comprovar com la
despreniment en
personal de l’hospital
sortida d’emergència
una
obra
deixen
va decidir evacuar uns
de la planta inferior
80 malalts de la unitat les tres primeres
estava inutilitzada
d’Urgències, situada
per l’acumulació de
víctimes de l’any
cadires i altres estris.
just a sota de la instal·lació sinistrada, per
iniciativa pròpia.
Dues setmanes més tard, el 21 de
gener, un avís va alertar d’un foc al
restaurant La Oca, ubicat a la plaça
de Francesc Macià. Segons ens van
informar els Mossos d’Esquadra, sor-
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Atenció, vaixell escorat
No tots els serveis destacats d’aquest final i inici d’any han estat protagonitzats per les flames.
Quatre dies abans de Nadal, encara al 2006, un mercant de 113
metres d’eslora i bandera jamaicana
que transportava matèries perilloses
va arribar completament escorat al
Moll Adossat a causa d’un corriment
de la càrrega. Les tasques d’esgotament de l’aigua que inundava una de
les bodegues i, posteriorment, de l’acumulada a la sentina, van permetre
estabilitzar l’enorme embarcació
sense que aquesta patís danys. Fins
a 9 vehicles i 22 bombers, entre ells
un equip de submarinistes, van participar en el ‘feixuc’ servei.
Menys espectacular però de conseqüències més greus va ser el corriment de terra en unes obres al carrer
Llull, que va tenir lloc el passat 16 de
gener. Mentre treballaven a l’interior

El mercant Acacia, de 113 metres d’eslora, va arribar completament escorat al Moll Adossat el 21 de desembre, a
causa d’un corriment de la càrrega. Entre aquesta s’hi
comptaven tres contenidors amb matèries perilloses.

Divers personal de servei del Port observa als equips de
bombers de Zona Franca mentre organitzen les tasques per
re-equilibrar el mercant.

Vivendes altre cop
El 2007 s’estrena seguint la tònica de l’any anterior pel que fa a incendis en habitatges particulars.
Avaries elèctriques, mala manipulació de bombones de gas butà i, en
moltes ocasions, els descuits o la
pròpia voluntat, estan en l’origen d’aquestes emergències que ja han dei-

Equips de submarinistes van llançar-se al mar per ajudar a
drenar l’aigua que inundava la bodega de l’Acacia.

__Noubarris va regisxat les primeres víctiQuatre
bombers
trar la primera víctima
mes de l’any. A contipel foc d’aquest 2007.
nuació destaquem al- van resultar
Va ser el passat 28 de
guns dels incendis
ferits lleus en
gener quan, després
més rellevants en els
l’extinció
d’un
d’extingir un incendi en
que s’ha intervingut
en els darrers mesos.
foc en un pis del el menjador d’una vivenda del carrer CamEl darrer dia de carrer Indústria
preciós, es va trobar el
l’any, es va declarar un
cos sense vida d’un
foc al pati interior entre dues finques dels carrers Bordeta dels inquilins de l’immoble.
Gairebé tres hores de servei i la
i Portugalete. L’extinció es va abordar
entrant amb dues línies de 25mm per intervenció de 29 bombers va requeun dels edificis i amb un tercer equip rir un nou incendi en un habitatge, el
per l’altre. El foc havia començat als 6 de febrer. En arribar al número 50
patis interiors dels baixos, corrent del carrer de la Indústria, vam poder
després amunt pel celobert i afectant observar com cremava amb virulència
i de forma generalitzada el pis 6è 2a
a set de les vivendes dels immobles.
Onze dies després, un virulent in- de la finca. Després de forçar la porta,
cendi va cremar un primer pis del ca- un equip va penetrar a l’interior de la
rrer Ausona. El foc, que afectava vivenda amb una línia de 25mm i amb
quasi la totalitat de les habitacions, va ERA. Degut a que el foc es propapoder ser sufocat amb una línia de gava per la façana posterior i pel pati
25 i ERA, mentre que l’escala de de llums, es van instal·lar dues noves
veïns i dos pisos més de la finca van línies d’aigua per controlar-lo i,
ser danyats pel fum. Els tres habi- paral·lelament, es va forçar la porta
tants de l’immoble d’on provenien les del terrat per ventilar. Controlat l’inflames, tots ells d’origen xinès, i una cendi, un reconeixement del pis va
veïna, van haver de ser atesos per in- permetre localitzar el cos totalment
halació de fum. Segons la seva de- calcinat d’un home de 70 anys d’edat.
claració, unes espelmes que feien Durant l’extinció van resultar afectats
servir per tenir llum al pis podrien ha- per cremades superficials de 2n grau
ver iniciat l’incendi._______________ quatre bombers d’aquesta casa. 
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d’una rasa de tres metres de profunditat –oberta per col·locar-hi una canonada de recollida pneumàtica
d’escombraries–, la terra dels talls laterals verticals es va desprendre sepultant parcialment a dos operaris.
Tot i la ràpida intervenció en el rescat,
un dels treballadors, A.D. de 22 anys,
no va poder ser remuntat pels serveis
sanitaris i va morir a conseqüència de
l’accident. L’altre operari va ser recuperat i evacuat a l’Hospital del Mar.
La falta d’apuntalament de la rasa va
poder ser la causa del despreniment.
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MATERIALS I EQUIPAMENTS

Eines d’excarceració
Els salvaments ja representen gairebé un terç de les intervencions dels bombers, superant els incendis. L’excarceració de persones en vehicles forma part
d’aquests serveis i ha adquirit especial rellevància en les pràctiques diàries.
Bombes: La seva funció és aconseguir transmetre altes pressions al fluid hidràulic.
Distingim entre bombes elèctriques i portàtils.

Model: HOLMATRO 2060 DU
Tipus: bomba elèctrica
Potència: 700 w
Pes: 48 kg
Característiques: No incorpora carrets. S’utilitza
per treballar simultàniament amb dues eines.

Model: HOLMATRO PPU 10 – Motor d’explosió
Tipus: bomba portàtil
Potència: 2 CV
Pes: 19,5 kg
Característiques: Per treballar amb una sola eina

Model: WEBER E50-SAH
En els darrers anys, les tècniques i
eines utilitzades per a l’excarceració han evolucionat a gran velocitat, a
la recerca d’una major eficàcia. Una

Tipus: bomba elèctrica
Potència / pes: 1300 w - 71 Kg
Característiques: Incorpora dos carrets de 20
metres. Per treballar amb dues eines alhora.

circumstància gràcies a la qual han
disminuït les lesions produïdes en els
accidentats a conseqüència del rescat, s’ha millorat en la velocitat de l’operació i ha augmentat la seguretat
de l’entorn. A continuació donem una
visió de conjunt de les principals eines d’excarceració de que disposa

Model: WEBER DPH-3215 SA–Manual
Tipus: bomba portàtil
Potència: 1300 w
Pes: 12,5 Kg
Característiques: Per treballar amb una sola eina

actualment el Servei.
Les eines hidràuliques són les
més utilitzades en aquest tipus d’opeFAHRENHEIT•451

racions. Segons la seva funció, entre
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aquestes trobem: bombes, cisalles,
elements de separació i gats per a
grans càrregues. 

Model: WEBER S260
Capacitat màxima de tall: Ø 33mm.
Força màxima de tall: 491 Kn
Pes: 14,5 Kg

Elements de tall o cisalles: per tallar tot

Gats per a grans càrregues: elements

Coixí: destinat a treballs d’elevació de

tipus de materials. Al final de la pàgina

amb gran capacitat d’elevació de pesos.

càrregues, avui en dia no s’utilitza gaire.

anterior i a baix destaquem dos models.

Model: HOLMATRO 3040+

Model: WETTER (de diverses mides
i pressions)

Capacitat màxima de tall: Ø 33mm.

Capacitat d’elevació: Entre 4 i 67

Força màxima de tall: 470 kn

Tm segons el model

Pes: 19 Kg

Pes: Varia segons el model

Radial: disc de motor d’explosió o elèctric.
Elements de separació: emprats per
separar, carregar o obrir camí per efectuar el tall.

Casi en desús avui dia per la gran quanti-

Model: HOLMATRO TJ 3610

tat d’espurnes que desprèn en el tall.

Força màxima d’elevació: 11,8 Tm
Pes: 20,5 Kg

Model: HOLMATRO HLJ 50 A 6
Força màxima d’elevació: 52 Tm
Pes: 7 kg

Estampidor

Altres tipus d’eines

Model: WEBER ATLAS COPCO WSA
1900-Elèctric

L’evolució de les tècniques ha prioritzat

Potència: 2,6 CV

Model: HOLMATRO RA 3322+

l’ús d’unes eines en detriment de les més

Pes: 5,7 Kg

Força màxima de tracció: 49,5 Tm

complicades de desplegar. Tot i això, no

Força màxima de separació: 16,5 Tm

podem oblidar altres elements que com-

Pes: 16,1 Kg

plementen els treballs d’excarceració.

Oxitall: per tallar peces metàl·liques gruixudes. Poc usat per la calor que desprén.

Serra de sabre: molt utilitzada en treballs
de tall, especialment de xapes metàl·liques. Molt lleugera i fàcil de fer servir.

Carro oxitall

Model: OXIFLAM

Model: WEBER SP-35

Model: HILTI WRS 1200 PE

Oxigen: bombona de 5 l

Força màxima de separació: 5,1 Tm

Potència: 1150 w

Acetilè: bombona de 3,2 l

Pes: 17,9 Kg

Pes: 4,5 kg

Pes: 31,2 kg
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Separador
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EINES DE PREVENCIÓ

Bombers renova la seva
col·laboració amb BTV
Després de l’èxit del 2006, en què la cadena municipal va emetre 18 espais
monogràfics dedicats a aspectes de Prevenció i a plasmar la realitat de Bombers, la col·laboració entre el Servei i BTV seguirà també durant aquest any.
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Nou mesos de Bombers a la televisió deixen centenars d’imatges a la retina. Aquí teniu alguns dels moments que ens han
deixat els 25 programes emesos pel magazine de BTV ‘La
Tarda’ durant aquest any i el passat.
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Entre gener i febrer s’han emès
set nous programes per presentar
el Servei de Bombers de Barcelona
als ciutadans. Seguretat en túnels,
assistències tècniques, el telèfon
dels Bombers o la història del Servei,
han estat alguns dels temes que
Barcelona Televisió (BTV) ha presentat durant aquests primers mesos del
2007 al programa ‘La Tarda’._____

Iniciativa en Prevenció
La idea original de produir un programa dedicat als Bombers i a la
Prevenció va sorgir en una de les comissions reunides entorn del Fòrum
de la Prevenció del Foc. El conveni
de col·laboració, signat pel llavors regidor del Sector de Seguretat i
Mobilitat Jordi Hereu i amb el com-

promís del president del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, preveia
gravar una sèrie limitada de reportatges coincidint amb festes assenyalades o després de succeir alguna gran
emergència.
Així, el 22 de juny del 2006 es va
emetre el primer espai, dedicat en
exclusiva a la revetlla de Sant Joan i
als petards. Una setmana més tard,

sota el títol Conèixer Bombers, BTV
programava un reportatge sobre la
tasca genèrica dels integrants del
Servei, i iniciava el que havia de ser
una col·laboració periòdica sota la
coordinació de la Divisió Prevenció
i Protecció Civil de Bombers de
Barcelona.

dicat als bombers de nou ingrés i dos
jubilats van ser els convidats a recordar la Història de Bombers.
Juntament amb ells, molts altres
companys han passat el seu particular tràngol davant les càmeres, i entre
aquests un de fix: Toni Galilea, responsable amb Xavier Garcia de la
col·laboració televisiva del Servei.

Bombers i tècnics del Servei han participat en directe en els
programes. Aportant els seus coneixements i donant consells
sobre autoprotecció i prevenció als espectadors. A més, BTV
ha gravat desenes d’hores del Cos ‘en acció’.

Bombers en antena
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El repte
Els reportatges s’emeten setmanal o quinzenalment cada dimecres
El 28 de desembre passat, darrer
com una secció fixa dins del pro- reportatge del 2006, l’equip de La
grama La Tarda, un magazine conduït Tarda va voler canviar els papers.
per la coneguda presentadora Eli- Enlloc de ser els bombers els qui
senda Roca i per Adam Martínez. A acudissin a la televisió, van ser
més de l’emissió del material gravat ells els qui van emular la nostra tas
per les càmeres de BTV o extret de ca. Càmeres, presentadors, regil’arxiu del Servei, un company de dor, guionistes; tots van posar-se
Bombers és convidat al programa en al damunt l’equip d’intervenció per
qualitat d’expert sobre
entrar al Túnel del
la temàtica que toqui.
Foc, en un programa
Així, Rubén Estela i
especial que van tituL’espai és un fix.
Antonio Cabeza van
lar ‘El repte’. Un ‘repparticipar en directe El 2006 el canal
te’ que és el dia a dia
per parlar sobre Pro- de televisió va
en aquesta casa, on
tecció Civil i Pre- emetre 18
el que es fa més divenció, respectivafícil és haver de
programes i ja en parlar a càmera. Tot
ment; Martínez Armesto va represen- duu 7 aquest any
és qüestió d’acostutar-nos en l’espai demar-s’hi. 
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FORMACIÓ

Protocol d’actuació
sanitària amb cremats
L’actuació dels TMS de Bombers s’integra en els Procediments Operatius de
cada intervenció. Tot seguit es detalla la pauta de treball dels integrants del
Grup Sanitari d’acord amb el Protol específic per a víctimes de cremades.

Per Núria Molina i Pilar Pulgar
En una intervenció de la que resultin víctimes amb cremades,
l’actuació sanitària dels TMS de
Bombers persegueix assegurar l’assistència i el suport fisiològic tant
dels bombers com de les possibles
víctimes, ajustant la intervenció al nivell de risc que impliqui la situació.
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Actuació per zones
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El protocol d’atenció sanitària
amb pacients que hagin patit cremades es desenvolupa en funció de

tres àrees de treball. En primera instància, en la zona calenta o de rescat
–i sempre que el sinistre ho permeti– es duu a terme un primer
triatge i el suport vital bàsic al possible o possibles lesionats.
Després de l’evacuació, ja a la
zona tèbia, es procedeix a la primera
atenció i a estabilitzar aquelles víctimes en estat crític, pas previ abans
de traslladar-les fins el Post Mèdic
Avançat (PMA). Un cop allà –en la

que es considera zona freda– els pacients són catalogats i estabilitzats, i
es decideix si és necessari el seu ingrés en un hospital a criteri del PMA.
Els passos a seguir pel TMS
sempre aniran en funció del tipus de
sinistre i del volum de recursos que
hagin estat activats. En tots els casos, es treballarà de forma prioritària
en la zona de rescat i zona tèbia,
col·laborant en el PMA quan es requereixi.__

L’objectiu del Protocol d’Actuació
amb Pacients Cremats és garantir el
rescat i trasllat de les víctimes, proporcionant l’atenció i estabilització
sanitària necessàries fins el seu ingrés en un centre hospitalari. Per
aconseguir aquest resultat, s’especifiquen els passos a seguir, tenint en
compte determinats aspectes:
1. Avaluació del sinistre
En primera instància cal determinar el tipus de sinistre, l’abast que pot
adquirir, el lloc on succeeix (si és un
espai obert o tancat), la necessitat o
no d’evacuar al pacient, el tipus de
material que crema, la temperatura, i
el tipus de fum i de gasos que es
desprenen de tot l’incendi. Una altra
dada a valorar és el temps transcorregut entre l’inici del foc i el rescat
de la víctima (Hora 0).
2. Procediment PAS
L’establiment d’aquesta norma és
vital en qualsevol situació d’assistència prehospitalària i consisteix en tres
passos seqüencials: Protegir, tant al
personal que participa en el rescat
–mitjançant l’ús de material i equips
d’intervenció adequats– com a les
possibles víctimes; Alertar i demanar
l’ajuda necessària d’altres serveis; i
Socórrer mitjançant el rescat, evacuació, atenció, estabilització i posterior trasllat –si s’escau– de la víctima
a un centre hospitalari. Sempre assistint al pacient segons les seves
necessitats específiques.
3. Rescat
La recerca de víctimes es duu a
terme de forma simultània a les tasques d’extinció, i durant aquesta comença l’actuació sanitària.
El Grup Sanitari de Bombers de
Barcelona, el SEM, l’Hospital de la
Vall d’Hebrón i la Direcció General
d’Emergències i Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya, van elaborar i publicar el Protocol de Cremats.
La seva revisió data del 2003. 
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Passos previs a seguir
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AL MARGE

Un any donant nou
impuls a la Prevenció
El Fòrum de la Prevenció del Foc compleix un any de vida. Dotze mesos en què
s’ha dut la prevenció a ciutadans, comerciants i professionals. L’emissió de
consells al metro i la ‘Setmana de la Prevenció’ són les noves apostes pel 2007.
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Representants de Bombers i del Sector van presidir
el primer ple del Fòrum’.
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El passat 15 de fement del Fòrum
brer, l’Ajuntament va
“s’han creat tres coCol·legiats,
acollir la primera
missions d’especiaassociacions
sessió plenària del
listes que han anat
d’immigrants
o
Fòrum de la Preventreballant els eixos
ció del Foc. La reuhotelers, han estat de prevenció que es
nió va servir per revan marcar el 2005”,
alguns receptors
passar els projectes
va explicar Antoni
de
la
divulgació
que s’han materialitPallarés, director de
zat al llarg del 2006
Bombers de Barcei per donar a conèilona. Projectes i
xer les iniciatives en matèria de pre- qualitat tecnològica, Locals de púvenció que enguany veuran la llum.
blica concurrència i Usuaris, han esDurant el primer any de funciona- tat els tres grups de treball en què

s’han repartit les 28 entitats que
conformen aquest òrgan de participació al costat de l’Ajuntament.

Professionals i ciutadans
La primera d’aquestes comissions s’ha concentrat en la construcció d’edificis en relació a la protecció
contra incendis. Així, s’ha elaborat
una ordenança municipal complementària a l’actual normativa tan
d’establiments industrials, com dels
establiments regulats pel CTE.

Alhora, s’ha impartit formació a
Col·legis professionals i, a través del
“Dia del Foc” i de les “Jornades tècniques de protecció contra incendis”,
s’ha difós la prevenció a nivell professional.
Pel que fa al treball amb locals de
pública concurrència, s’ha informat
als responsables d’hotels i discote-

Un any de treball
El 21 de desembre es constituïa el
Fòrum de la Prevenció del Foc amb
l’objectiu de treballar en la millora
de la prevenció i la seguretat envers el foc en diferents àmbits:
residencial, oci, comercial, industrial. Dos grans directrius van marcar el naixement del projecte:
divulgació i conscienciació ciutadana. Un mes més tard, el 25 de
gener de 2006, tenia lloc al Saló de
Cent la primera reunió entre l’Ajuntament i les 28 entitats participants: col·lectius socials, col·legis i
agrupacions de professionals, i
empreses vinculades a la seguretat i a la prevenció.

ques a través dels
al màxim la prevenrespectius gremis, i
ció. Per una banda,
Les pantalles del
actualment es treel conveni –a signar
metro emetran
balla per posar en
amb Transports Merecomanacions
marxa experiències
tropolitans de Barsemblants amb alcelona– per emesobre prevenció i
tres col·lectius o altre missatges sobre
autoprotecció
tres gremis.
autoprotecció i predurant
el
2007
On s’ha dut a
venció a través dels
terme un treball més
monitors de Canal
visible és en l’àmbit
Metro que hi ha insde la conscienciació ciutadana, grà- tal·lats a les principals estacions de la
cies al treball coordinat amb associa- xarxa subterrània. Per l’altra, l’orgacions de veïns i de comerciants. nisme promourà la ‘Setmana de la
L’Institut Municipal d’Educació, Prevenció del Foc’, un esdeveniment
col·lectius d’immigrants, casals de la que impulsarà la participació directa
3ª edat i comunitats de veïns s’han dels ciutadans.
sumat al programa d’ensenyament
Juntament amb aquests nous
de prevenció, ja tradicional a les es- projectes, el Fòrum vol “continuar
coles. D’especial importància ha es- amb les iniciatives engegades durant
tat el treball per fer arribar directa- el 2006”. Especialment, pel que fa a
ment consells de prevenció i d’auto- la distribució dels DVD Tanca la porta
protecció als ciutadans, a través de al foc i Els bombers t’aconsellen, i en
tríptics i DVD’s d’animació.
el treball de conscienciació dels resEn aquesta línia es va signar ponsables de locals.
també el conveni amb BTV per emeLa participació i el balanç dels
tre continguts de prevenció. Un pro- projectes impulsats pel Fòrum durant
jecte que segueix endavant el 2007.
el 2006 han tingut el seu contrapunt
en la minsa implicació d’algunes entiMés difusió per al 2007
tats. Un aspecte la revisió del qual
s’inclou en la voluntat de seguir milloDe la mà del Fòrum de la Pre- rant, construint i arrelant la cultura de
venció del Foc, dos nous projectes la prevenció i de l’autoprotecció a la
veuran la llum el 2007 per difondre nostra ciutat, ara i en el futur. 
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Els assistents observen un dels DVD d’animació dirigits a inculcar la prevenció als més petits
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L’EXPERT OPINA

Com afrontar l’impacte
emocional dels serveis
El doctor Antonio Bulbena és cap de Psiquiatria de l’Hospital del Mar, catedràtic i membre de l’IAPS. Des de fa un any és co-responsable del Pre-B, el programa de salut mental i suport emocional als bombers de Barcelona.

FAHRENHEIT•451

El doctor Antonio Bulbena al seu despatx del
departament de Psiquiatria de l’Hospital del Mar.
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Fahrenheit: El treball de bomber
implica viure assíduament situacions d’estrès: rescat de víctimes,
accidents de trànsit, el propi risc
personal. Com pot afectar això
emocionalment?
Dr. Bulbena: Els bombers, igual
que passa amb els cossos de seguretat i en altres professions, estan exposats a experiències que superen el
que la majoria de gent pot tolerar.
Davant d’una situació dramàtica, el
80% de les vegades a les persones
no els passa res: pateixen un impacte però abans de 15 dies ja ho
han superat. De vegades, es barreja
que un està vulnerable –tot i no sa-

ber-ho– amb un estats, soni la sirena i
deveniment que ens “Els bombers
s’hagi de sortir. Com
desborda. La suma
pot afectar al treball
tenen
una
major
d’aquests dos facl’acumulació de sitors pot derivar en el capacitat per
tuacions d’estrès?
que anomenem Tras- treballar en equip i És important actuar
torn Per Estrès Postafrontar situacions ràpid davant d’aquestes situacions?
traumàtic (TPEP),
Sí, perquè la prouna malaltia que pot d’impacte”
babilitat de trobar-se
arribar a deixar-nos
en una nova situació conflictiva és
invalidats temporalment per treballar.
Quan temps poden durar aques- molt més alta del normal. Un dels
símptomes del TPEP és que es reviu
tes limitacions?
Normalment és cosa de dies, la mala experiència, i això fa que els
però quan la malaltia està en marxa qui el pateixen fugin de tornar-se a
es pot allargar mesos.
trobar en un context similar. A vegaPot ser que, estant encara afec- des interpretem que fer-nos el dur és

Discreció i professionalitat. El personal del Pre-B es
pren molt seriosament la salut dels bombers.

Com podem percebre el trastorn
emocional d’un company, sobretot quan són molt introvertits?
Generalment es reflexa en actituds de més aïllament, mal humor,
tristesa, hostilitat. També pot augmentar el consum d’alcohol o, si
fuma, de tabac; podem percebre dificultats per dormir, o una fatiga més
gran de l’habitual.
De quina manera podem ajudar?
L’eina fonamental és la paraula.
Davant d’una situació complicada un
pot tancar-se i no comentar-ho, cosa
que pot servir a algunes persones.
Però si el tema se’ns fa molt pesat
sempre és millor compartir-ho, sobretot amb aquells que, com els companys, han passat pel mateix. El context de grup pot ser una alternativa,
però generalment és més fàcil que
algú s’expressi parlant de tu a tu. 

Cuidar la ment
Un estudi publicat el 2005 per la
prestigiosa revista The American
Journal of Psychiatry va revelar que la
professió de bomber és una de les que
assumeix una possibilitat més alta de
patir Trastorns Per Estrès Posttraumàtic (TPEP). Segons les proves realitzades a diferents serveis, un 22’2%
dels bombers d’Estats Units n’havien
patit algun cop, seguits pels alemanys,
amb un 18’2%, i els canadencs, 17’3%.
Entre el comú de la població, una de
cada cinc víctimes de violència directa
sol desenvolupar els símptomes del
TPEP. Aquest percentatge és similar
entre bombers, per la qual cosa és
important cuidar l’estat emocional igual
que també tenim cura de l’estat físic.
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no queixar-nos i això és un tòpic. En
el Pre-B intentem lluitar contra
aquesta idea. Algú pot quedar bé superficialment, però un trauma pot fer
que perdem implicació, comunicació,
destreses d’afrontament, i, a la llarga,
això ens acabarà perjudicant a nivell
personal i en el treball.
De quina pasta estan fets els
bombers? Són persones més
preparades que la resta per suportar aquestes situacions?
En conjunt, són persones que tenen una estructura de personalitat
molt semblant al comú de la gent
però que, en certs aspectes, són més
forts. Per exemple, tenen una major
capacitat per treballar en equip i
també més fortalesa a l’hora d’enfrontar situacions difícils. Les persones amb aquestes
quil·la i discreta, però
aptituds solen preexperta, mirem de posentar-se per bom- “Parlar, compartir
ber, i també són els amb els companys sar a la seva disposició
les eines psicològiques
que triem més a
i
raonar”,
són
tres
per superar moments
partir dels tests psipassos essencials puntuals. És important
cotècnics.
veure que, si existeix
Hem perdut un per dur una vida
un programa com el
company, hem vist
emocional sana
Pre-B no és perquè a
morir algú davant
Bombers estiguin més
dels nostres ulls.
Quina és la millor manera de su- malament, ben al contrari: solen tenir
una especial fortalesa emocional;
perar un tràngol similar?
La pèrdua és un fet al que el ser simplement sabem que han d’afronhumà s’enfronta des de que neix. Un tar situacions més difícils i més soindicador de salut mental, per tothom, vint; esdeveniments que a un ciutadà
és precisament la capacitat d’anar del carrer li passen dos cops a la vida
superant aquestes pèrdues. Sabem i que a un bomber li passen dos cops
que algunes ens afecten més: les fi- cada dia. Per la nostra part, ens sengures paternes, algú molt proper com tim uns privilegiats de poder treballar
un company. Per seguir endavant i no amb els bombers, ens sentim orguquedar-nos encallats apliquem de- llosos de poder servir a uns servidors
terminades estratègies d’afronta- públics.
ment: poder parlar, expressar-nos Quines són les eines psicològiemocionalment i fer el raonament per ques que aporteu?
superar-ho, són tres passos bàsics.
Bàsicament tres: identificar l’arrel
Quin paper desenvolupeu els pro- del que ens destorba –quelcom que
podem percebre com un malestar fífessionals que treballeu al Pre-B?
El que intentem és ajudar a les sic o mental–, convertir-ho en paraucapacitats que els bombers ja tenen les i compartir-ho amb les persones
per sí mateixos; d’una manera tran- que ens puguin ajudar a superar-ho.
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

La solidaritat de ASL ja
salva vides a Hondures
Després de certificar la bona marxa del dispensari de Cofradia, per on cada
any passen 3000 pacients, Acció Solidària i Logística expandeix la seva labor a
Hondures amb la construcció d’un altre centre mèdic i d’una escola.
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Reforçar l’atenció a la infància i a la dona és un
dels propòsits d’ASL a Cofradia. A la foto, un dels
parametges del dispensari ausculta un nen amb
una afecció respiratòria, un dels problemes de salut més estesos entre la població.
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que el centre doLa primera recomnarà cobertura 24
pensa: comprovar
Amb l’ampliació
hores al dia els 365
com 3.000 persones
del dispensari es
dies de l’any. “Fins
cada any es benefidonarà assistència ara la gent només
cien del dispensari
construït per ASL al
24 hores i 365 dies podia acudir a un
barri de Cofradia, a
centre públic que
l’any a la població
la depauperada ciuatenia a 80 pacients
de Cofradia
tat hondurenya de
al dia, pel matí, de
San Pedro Sula, gràdilluns a divendres i,
cies en bona part a
a més, pagant”, exles aportacions dels companys de plica Javier Muñoz, company del parc
Bombers.
de la Zona Franca i recent arribat
Vista la repercussió del projecte, d’Hondures. Una circumstància que
el següent pas per reforçar l’atenció gairebé negava l’atenció pre-hospitapre-hospitalària ha estat incorporar lària en un barri de 20.000 persones:
nou personal al dispensari, amb els “A Hondures molta gent treballa el

dia sencer, i només pot consultar-se
o dur els fills al metge els caps de
setmana o a la nit. És qüestió de vida
o mort. Si no hi fóssim, sovint la gent
que s’até d’urgència al dispensari no
arribaria a temps als Hospitals”.
A finals de març arribarà a
Cofradia un contenidor enviat des de
Barcelona amb medicaments, equip
sanitari i una UCI mòbil donada per
ambulàncies La Pau. Actualment
s’estan remodelant les instal·lacions
per atendre l’enorme quantitat de
gent que hi acudeix. El dispensari
obrirà una nova sala de consulta, una
aula de formació, una sala d’observació i habitacions per als cooperants.

Diversos pacients esperen ser visitats davant del
dispensari construït per ASL a Cofradia.

La Caravana
Solidària
arriba també
fins al Líban
ques de l’estiu passat
en vàries províncies
hondurenyes –a partir de la recollida de
llibres a Barcelona–,
l’ONG construeix ara
una escola a Brisas
de Occidente, una
colònia annexa a
Cofradia. Els seus
habitants disposaran
de les instal·lacions a finals d’any.
El treball d’ASL no s’atura un cop
es construeix un dispensari o un projecte. L’ONG realitza el seguiment i
auditories dels projectes, i implica a
les autoritats hondurenyes perquè
subvencionin als professionals locals
que hi treballen. Dispensaris com el
de Cofradia o el pròxim de Choloma
són administrats pels bombers autòctons i s’autofinancen cobrant només a aquells pacients que s’ho
poden permetre. 

Un nou dispensari
a Choloma i una
escola són els dos
nous projectes
que ja estan en
marxa a Hondures

Més projectes en marxa
Durant el febrer, ASL ha engegat
dos nous projectes a Hondures. En
primer lloc, la construcció d’un gran
dispensari a Choloma, una de les zones més conflictives i empobrides
del país. Construït en terrenys dels
Bombers locals, el centre donarà cobertura directa a 20.000 persones i a
250.000 més d’àrees adjacents.
En quant a educació, després de
la campanya de creació de bibliote-

Com nova es van trobar l’ambulància enviada per
Bombers el 2005 a Nouadibú (Mauritània).
La sisena Caravana Solidària a
l’Àfrica Occidental, organitzada per
Barcelona Acció Solidària, va tornar
el 14 de desembre després de repartir 100.000 kg de material entre
els projectes que desenvolupen 33
ONG a Marroc, Mauritània, Senegal,
Gàmbia i Guinea Bissau. El gener
una nova expedició, ara d’emergència, va dur ajuda sanitària al Líban. 

Hondures: situació límit
Hondures és el segon país més pobre d’Amèrica, només superat per Haití. Una
tercera part del seu milió i mig d’habitants és analfabeta, una situació que
s’estén a les noves generacions per la falta de recursos. Ciutats com San Pedro
Sula o Choloma, nuclis industrials del país, fa anys que veuen com creix la seva
població i com s’expandeixen els suburbis de barraques a la seva perifèria.
Àrees on els serveis gairebé no arriben i que poden trobar-se a desenes de
quilòmetres dels centres urbans.
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La voluntat d’ASL
és posar en marxa
convenis de col·laboració amb col·legis professionals
sanitaris del nostre
país, perquè enviïn
voluntaris en emergències o de manera regular.
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PARLEM DE

Cartografia: el far que
ens guia per la ciutat
Envoltats de milers i milers de fitxes i mapes, Domènech Tarrasón i Josep
Ribas són la cara humana del departament de Cartografia. Ells són els encarregats de fer i mantenir sempre actualitzades les fitxes de sortida del Servei.
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Josep Ribas i Domènch Tarrasón al seu
despatx de Cartografia, al parc de l’Eixample.
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Indicar a les unitats d’intervenció Imatge d’una fitxa de sortida amb l’itinerari
el camí més òptim per arribar allà tipus marcat fins al carrer de Quetzal.
on se les requereixi. Aquesta és la finalitat de les fitxes de sortida. De la de Barcelona amb les rutes de desseva precisió depèn en bona mesura plaçament que ha de seguir cada vehicle fins a qualsevol possible destí.
el temps de reacció del Servei.
La situació dels hidrants, les insEn el seu despatx del parc de
l’Eixample, Josep Ribas i Domènech tal·lacions de columna seca, però
també indicacions
Tarrasón s’encarrede carrers tallats, piguen de tenir actualones o jardineres;
litzades les 12.000
Bombers disposa
tot està meticulosafitxes de sortida
de més de 12.000
ment recollit i il·lusamb les que els comandaments de cafitxes per guiar als trat en el programa
informàtic que gesda torn guien als
conductors,
tionen els ordinaconductors fins a les
distribuïdes entre
emergències. Totes
dors del departaels
diferents
parcs
elles formen, com
ment de Cartografia.
un mosaic, el mapa
Cada nova fitxa s’im-

primeix en color, es plastifica i s’envia
al parc corresponent, guardant-ne
una còpia de cada al Central.

Barcelona canvia
Cada modificació en la fisonomia
urbana de Barcelona –unes obres,
un carrer tallat– fa que el departament es posi en marxa per adaptar

els itineraris a la
Qualsevol canvi
nova configuració.
Així, per exemple, el en la xarxa viària
canvi de sentit del
de Barcelona
carrer Astúries va
implica retocar i
comportar la gens
menyspreable tasca adaptar desenes
de refer i adaptar de fitxes de sortida
20 fitxes de sortida.
Però fins i tot el
més petit detall,
com la substitució del nom de l’avinguda de l’Hospital Militar pel d’avinguda Vallcarca, representa una incorrecció que cal guarir d’immediat a fi
d’evitar errors en els mapes. “El que
més temem és un canvi de parc”, comenten Ribas i Tarrasón. Sense
dubte, la creació o trasllat d’una caserna és l’esdeveniment que comporta més feina als nostres cartògrafs.
El treball del departament no acaba en l’elaboració de les fitxes.
Subministrar a la divisió de Prevenció
els mapes sobre els quals basen els
plans d’emergència o estudiar els itineraris dels ‘corredors verds’ s’inclou
també entre les seves funcions. A la
pràctica, a més, la formació com a
delineants de Ribas i Tarrasón i el fet
de disposar de maquinària especial
–impressores, escàners, plastificadora– fa recaure en Cartografia la
responsabilitat de fer “qualsevol plànol, cartell o rètol que requereixi
Bombers”.

Per tenir els mapes el màxim
d’actualitzats possibles qualsevol
font d’informació és vàlida: informes
del departament d’Obres de la
Guàrdia Urbana, comunicats d’incidències, avisos de les companyies
d’aigua o de gas. En qualsevol cas, el
boca-a-orella sempre és un bon recurs: “Tenim una relació molt fluida
amb els parcs. Qualsevol conductor
que es troba amb una incidència ens

per a l’Ajuntament: “Som els únics
que tenim els sentits dels carrers
actualitzats –comenten amb orgull–.
Sempre ens truquen quan han de fer
la Guia de carrers de Barcelona”. 

Ribas i Tarrasón observen dues fitxes de sortida
pintades a mà, utilitzades mig segle enrere.

Professió amb història
La confecció de les fitxes de sortida dels serveis és una tasca tan antiga com
els primers vehicles de Bombers. Una tècnica que ha anat adaptant-se als
temps i a les noves tecnologies. Fa tot just mig segle, els planells amb les
rutes encara es dibuixaven a mà. La fotocopiadora i la màquina d’escriure
van incorporar-se després per agilitzar el treball.
La informatització de les fitxes de sortida del Servei va començar ara fa
dotze anys: “Va ser una feinada enorme. Es va haver d’agafar el mapa de
Barcelona i crear totes les fitxes partint de zero”, expliquen Ribas i Tarrasón.
Una labor titànica que van emprendre ells i Jordi Aparicio –oficial que inicià el
treball informàtic al departament–, i que va culminar en les més de 12.000
fitxes que actualment constitueixen l’arxiu cartogràfic de Bombers.
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Referent municipal

la comunica o, fins i
tot, si un company
bomber va caminant
i veu alguna cosa
ens la comunica”.
Tot aquest treball ha convertit al
departament en un
referent cartogràfic
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EL CAU DEL JUBILAT

El Cau amplia la directiva
i prepara una web
Sant Vicenç de Montalt va acollir l’assemblea anual 2007 del Cau del Jubilat. En
la reunió es va aprovar l’ampliació de la junta directiva i es va presentar el
domini d’Internet de la que serà la pàgina web de l’entitat: caudeljubilat@.cat
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Durant la reunió, la junta directiva del Cau del Jubilat va presentar els comptes per al 2007 i va aprovar una ampliació del
seu òrgan de representació. A la foto, els integrants de la
mesa directiva durant l’Assemblea general d’aquest any.
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No tot és reunir-se. Cada any, l’assemblea s’amenitza amb un
dinar de germanor i amb una visita a algún indret d’interés
turístic o cultural.

Des del principi,
pen i incloure una
hem
aconseguit L’Assemblea anual excursió a algun
que les nostres as- 2007 del Cau del
punt d’interès turístic
semblees anuals sii un dinar. Tot subJubilat
va
reunir
guin un èxit de particivencionat per la nospació. L’assistència fins a 77 socis
tra caixa i comptant
enguany de 77 socis numeraris al
amb la col·laboració
numeraris ho demosCastell de l’Oliver de l’Ajuntament, qui
tra. Per fer més entreens facilita els mittinguda la jornada,
jans de transport.
procurem fer un parèntesi –seriós,
El dia va començar a Barcelona,
això sí– a les qüestions que ens ocu- amb la tradicional ofrena de flors al

Al juny: viatge al Tirol
El Cau organitza un viatge de vuit
dies al cor d’Europa, en una ruta
acuradament seleccionada per
algunes de les més belles ciutats
i paratges d’Àustria, Suïssa i
Alemanya. El viatge inclou visites
a Innsbruck, capital del Tirol; a
Salzburg, la ciutat que va veure
néixer Mozart; a la factoria on es
tallen les precioses miniatures de
cristall Schwarovski; i a la
cosmopolita Lausana, entre
d’altres. Vuit jornades envoltats
per les imponents panoràmiques
dels Alps. La sortida serà el 4 de
juny i, de moment, ja s’hi han
apuntat 24 persones.
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el passat exercici i dels
monument al bomnous admesos com a
ber del xamfrà de El Cau gestiona
numeraris, beneficiaris i
Provença
amb
un domini
simpatitzants. La reunió
Villarroel, seguit
va servir també per
d’un minut de si- d’Internet que es
aprovar el pressupost
lenci dedicat a tots convertirà en la
els nostres morts. I pàgina web oficial per al 2007 i l’ampliació
de la junta directiva.
va seguir al matí, ja
de l’entitat
a Sant Vicenç de
Montalt, amb la viEl Cau a Internet
sita el Museu del
Pessebre de Catalunya.
Durant l’assemblea es va donar a
Aquest any, l’assemblea general
conèixer el domini d’Internet que ac2007 del Cau del Jubilat es va celetualment gestiona el Cau: caudeljubibrar al restaurant del Castell de
lat@.cat, i en el que es vol obrir una
l’Oliver, situat en un bell paratge enpàgina web. Una eina que ha de sermig de boscos que fan oblidar que
vir per intercomunicar-nos i per doun es troba prop de Barcelona i al
nar-nos a conèixer a tots aquells a
cor de la populosa comarca del
qui puguem interessar, encara que
Maresme. En l’ordre del dia es va dosabem que la majoria de jubilats pernar compte dels socis morts durant
tany a una generació que no assimila
fàcilment les noves tecnologies.
La jornada va tancar-se amb un
El Castell de l’Oliver, ubicat en un paratge a l’empar dels bosdinar de germanor, en el que vam escos a Sant Vicenç de Montalt, va ser l’escenari escollit per
celebrar l’Assemblea general del Cau 2007.
tar acompanyats per una bona representació de la Direcció del Servei.
Aquest any ens va acompanyar
també el regidor de Seguretat i
Mobilitat, senyor Ferran Julián, qui va
dirigir unes paraules als presents animant-nos a seguir amb les nostres
“activitats de companyonia”. 
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ACTIVITATS
ACTIVITATS

Els companys que participaran als Jocs Mundials de Policies i Bombers 2007 ja
són a Adelaida, on entre els dies 16 a 25 de març tindrà lloc la XII edició d’aquest esdeveniment esportiu que se celebra cada dos anys.

Comencen els Jocs
Mundials d’Adelaida
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21 bombers de
Barcelona ja són a
Adelaida competint
als Jocs Mundials
que van començar
el 16 de març
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Després de sortejar innumerables
dificultats –la primera i més dura: la
distància i el consegüent cost del
viatge– Barcelona estarà representada a Austràlia per 21 dels nostres
bombers. Una expedició a la que cal
sumar els 15 agents de la Guàrdia
Urbana que també participaran en la
competició.
En els darrers World Police and
Fire Games, celebrats el 2005 a la
ciutat canadenca de Quebec, els esportistes de Bombers de Barcelona i
l’ACE van endur-se 27 medalles, entre elles 10 d’or. L’stair race i la natació van ser les proves en què es van

recollir més premis, onze en total, i
Víctor Dobaño va ser el màxim medallista de l’expedició.

El record de Hong Kong
La darrera participació dels esportistes del Servei en un esdeveniment internacional va ser l’any passat, en els Jocs Mundials de Bombers –en aquest cas, només de bombers– celebrat a Hong Kong. En
aquella ocasió, els nostres representants van penjar-se al coll nou medalles, quatre d’elles aconseguides pel
nedador Eduardo Navarro. 

Barcelona es prepara per
a la Cursa de Bombers
Sostenint els seus trofeus, els tres bombers de Barcelona
millor classificats en l’edició 2006 de la Cursa durant l’entrega de premis.

La Cursa de Bombers de Barcelona 2007 escalfa
motors o, millor dit, muscles; els de les cames dels
12.000 corredors que s’espera participin en aquesta edició. El tret de sortida als 10 km de recorregut
serà el diumenge 1 d’abril.

La prova atlètica, tota una clàssica
que enguany celebra la seva novena
edició, arrencarà a les 10:00 del matí
del primer d’abril a l’avinguda Marquès de l’Argentera, amb arribada al
passeig Picasso, al costat del Parc de
la Ciutadella. En aquesta ocasió, els
participants hauran de recórrer una
distància de 10 quilòmetres, totalment urbans i sobre superfície d’asfalt, en un temps màxim d’una hora i
vint minuts.

Entre el 3 de febrer i el 24 de
març, tots el participants a la Cursa
es van poder inscriure a través de la
web www.cursabombers.com o als
diferents punts habilitats. Cadascun
dels 12.000 corredors que, presumiblement, prendran la sortida, van rebre una samarreta-dorsal identificativa i el xip de cronometratge, imprescindible per participar. Enguany, el
preu per inscripió va estar entre els
11 i els 14 euros, depenent de la
data en què aquesta es va formalitzar.

Premi per a tothom
Un cop finalitzada la cursa es premiarà amb un trofeu i un lot de productes esportius Nike als tres millors
classificats, masculins i femenins, en
les categories: Juvenil, Sènior, Veterà
1 i 2; i als tres bombers més ràpids.
Com a recompensa general, la tercera
setmana d’abril tots els corredors podran recollir el seu diploma acreditatiu i un DVD amb el resum de la Cursa
a la botiga Nike de Les Rambles.

En la darrera edició van participar més de dos-cents bombers de
Barcelona i quatre equips de diferents Serveis: Ajuntament i Comunitat de Madrid, Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya;
que van completar el recorregut per
relleus i vestits amb els respectius
uniformes d’intervenció. El company
millor classificat el 2006 va ser Josep
Rosès, que va acabar 93è de la general amb un temps de 34 minuts i
43 segons. 
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Milers d’apuntats
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Saragossa
ultima un
gran Museu
del Foc

34

El Museu del Foc i dels Bombers
de Saragossa ja té data d’inauguració: serà el proper mes de setembre
de 2007. La seva seu serà un convent del segle XVI reformat, un edifici
annex a un dels parcs municipals
dels bombers de la ciutat.
Els treballs de rehabilitació de l’edifici, un antic monestir dels
Franciscans Mínims de la Victòria,
van iniciar-se l’any 2004 i està previst que finalitzin aquest estiu, moment a partir del qual es començaran
a equipar les instal·lacions.
L’adequació de l’antic convent ha
costat més de 7 milions d’euros
–uns 1.200 milions de les antigues
pessetes–, una inversió que han sufragat a parts iguals l’Ajuntament de
Saragossa i el Ministeri de Foment.
A més d’objectes i de vehicles
–tant actuals com històrics– dels diferents serveis estatals de bombers,
el museu exposarà els darrers avanços en prevenció d’incendis. Una temàtica en la que vol convertir-se en
un dels referents a nivell estatal. Així,
la intenció és que el museu sigui, no
només una atracció per a nens i
adults, sinó també un punt de formació i d’interés per estudiosos.
El de Saragossa serà el museu
més gran d’Espanya dedicat en exclusiva a la lluita contra el foc, per davant del popular ‘Museo de los
Bomberos’ que hi ha al madrileny barri de Vallecas.
L’Ajuntament de Saragossa vol
que la nova instal·lació estigui a ple
rendiment el 2008, quan a la ciutat
se celebri l’Exposició Universal. 

Bombers reedita
la seva ‘Història’

El Servei publicarà i repartirà entre la plantilla 2.000 exemplars de
la nova edició del llibre ‘Història del
Cos de Bombers de Barcelona’, publicat per primera vegada en aquesta
casa el 1991. La nova versió ha estat
actualitzada fins als nostres dies, i recull en les seves pàgines –a través

Una imatge de la impremta on es duu a terme la producció
de la segona edició de la Història de Bombers de Barcelona.
Piles i piles de pàgines que conformaran els 2000 nous exemplars que es repartiran en breu.

de centenars de textos i fotografies–
l’evolució de la professió de bomber i
del servei municipal, des dels seus
inicis fins al 2005. 

Arriba l’intern
Els set equips que participaran al
Campionat Intern d’Excarceració
de Bombers de Barcelona ultimen
la seva preparació. A l’abril se celebrarà la tercera edició del torneig, del
que sortirà el representant del Cos
per al proper Encontre Estatal dels
dies 9, 10 i 11 de maig a Elx. Durant
els mesos de febrer i març, les formacions capitanejades per integrants dels torns B, E i D –per partida
doble– del parc de l’Eixample, del C
de Zona Franca i dels grups A i E de
Drassanes, s’han repartit el calendari
d’entrenaments. Les instal·lacions de

Un equip de bombers duu a terme una excarceració davant
l’atenta mirada de desenes de veïns.

la Zona Franca han acollit la majoria
de pràctiques, juntament amb els patis de Llevant i de Sant Andreu.

DES
Torna la cita literària
Enguany el Concurs de Narrativa
de Bombers de Barcelona arriba a
la seva cinquena edició. Un any més,
el tema del tradicional esdeveniment
literari serà ‘El món dels bombers’, un
àmbit que espera incitar una participació el més extensa i creativa possible dins del Cos.
La data límit per presentar narracions a concurs és el 28 de març. El
Jurat estarà composat per especialistes del món literari i de Bombers,
així com pel guanyador de la darrera
edició, Pere Heras. Els tres millors relats seran premiats amb 1.000, 500 i
250 euros respectivament. Els nom
dels guanyadors es donarà a conèixer el proper dia de Sant Jordi. 
El guanyador del 2006 del Concurs literari, Pere Heras, llegeix
la seva obra durant la passada entrega de premis.

Aquest passat exercici 2006, 22
bombers de Barcelona han causat
baixa del Cos per diferents motius.
Menys de la meitat que el número de
nous bombers que s’han incorporat
durant el mateix període, un total de
45. Entre les baixes es comptabilitzen set jubilacions anticipades i quatre per invalidesa, a més de la pèrdua
del company Sergi Bosch. Està previst que, amb la propera convocatòria
de places prevista per aquest any, se
segueixi incrementant el nombre d’efectius del Servei; alhora que continúa rebaixant-se la mitjana d’edat. 
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Bombers va
guanyar 23
efectius el
darrer any
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LA NOSTRA GENT

“Sempre estaré enamorat
d’aquesta professió”
Antonio Zapater Oliver va ingressar a Bombers l’any 1966, quan “es treballava
en tres torns i sovint els incendis duraven hores”. Després de quatre dècades
es jubila, però admet que sempre estarà “enamorat d’aquesta professió”.
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Antonio Zapater donant instruccions a un company
del Servei durant la intervenció a l’incendi de Can
Ricart.
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Quaranta anys a Bombers deixen
la motxilla de la vida carregada
d’experiència i d’anècdotes. Antonio
Zapater sempre ha fet el possible
per transmetre els seus coneixements a qui poguessin ser útils: no
en va, els seus companys l’anomenaven carinyosament El Pizarrín,
perquè cada cop que explicava al- pa de la seva vida, en què problemes
guna cosa començava amb un “tal y de salut el van apartar de la intervenció, Zapater es va
como veremos en la
dedicar a impartir
pizarra...”. Ara que
xerrades de prevens’ha jubilat, la seva
Ara
ja
jubilat,
ció a les escoles.
pissarra s’ha conAntonio Zapater
Duia el comandavertit en una pàgina
ment a la sang i, seweb des de la que
ha substituit la
dóna la seva visió
gons explica ell maseva pissarra de
de l’ofici de bomber:
teix, “els nens i neformació per una
www.ideasdebomnes de 7 a 8 anys
seguien al peu de la
bero.com.
pàgina web
lletra els consells”.
Durant una eta-

Fins a tal punt, que alguns pares d’aquelles criatures venien a explicar-li
com els seus fills, només arribar a
casa, els havien tret els cendrers de
les tauletes de nit mentre recitaven
la frase “el bomber ha dit que al llit
no es fuma”.
La seva faceta de formador, que
va exercir de manera continuada entre els anys 1986 i 1992, li va valdre
l’any 2005 el ‘Premi Preventia de
prevenció i seguretat’ en categoria
individual.

El darrer servei

quedarà grabada a la retina. La cara
d’un nen petit mort ennegrida pel
fum i, a les seves galtes, dues esteles que li deixaven entreveure la pell:
el rastre de les seves darreres llàgrimes. Aquesta visió el va colpir especialment, doncs aquell nen li recordava al seu fill, en aquell temps encara un vailet.

Recent jubilat el 31 de desembre, Zapater recorda amb un somriure el seu últim servei com a oficial
de Llevant. S’havia declarat un foc
en un novè pis i hi havia atrapats un Seguir unit al Cos
home i les seves dues criatures.
Mentre pujava planta rere planta,
“Tenint un fill, un germà i un neZapater anava transmetent per ràdio bot a Bombers és difícil desvinculartot el que passava. Després d’apagar se’n”. _.De totes maneres, Zapater
el foc i rescatar als inquilins, els seus tampoc vol tallar els llaços amb
companys li van comentar que “havia aquesta casa. Quatre dècades de
esbufegat tant que
treball i esforç el van
no havien entès ni
dur a ser oficial, el
una paraula del que
rang més alt al què
La seva faceta de
deia per ràdio”.
pot aspirar un bomHi ha serveis que formador va ser
ber sense titulació
marquen la vida d’un reconeguda el
tècnica i, ara, vol sebomber. Zapater re- 2005 amb el premi guir compartint la
corda, com si fos
seva experiència amb
Preventia a títol
avui, la imatge d’un
d’altres bombers. La
individual
incendi de fa 30
manera de fer-ho? A
anys que sempre li
part d’escriure a la

seva pàgina web, col·labora amb el
Cau del Jubilat “perquè no es perdin
coneixements”. 

Casc vermell: en la seva darrera etapa a Bombers,
Zapater va exercir d’oficial a Llevant. A baix, després
de l’extinció del foc que va afectar l’hotel Royal de
Les Rambles, el juny del 2004.
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El ja exoficial Antonio Zapater vestit amb l’uniforme
de gala el passat 8 de març, dia del Patró.
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L’ICEBERG
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Per David Zapater

