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Un bomber de l’equip canadenc del Comox Valley trenca d’un cop sec la
finestra d’un vehicle durant una de les proves del Campionat Mundial
de Rescat en Accidents de Trànsit, que es va celebrar a Barcelona a
mitjans d’octubre.
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EDITORIAL

Estem a punt de deixar enrere un any que ha estat especialment exigent
per a l’SPEIS de Barcelona, amb l’apagada de llum del juliol, l’incendi de
les instal·lacions elèctriques de l’Hospital de la Vall d’Hebrón i els focs forestals de Torre Baró, a més de les desenes de grans i petites incidències
que els bombers de Barcelona ateneu i solucioneu diàriament. En tots els
casos, la vàlua professional s’ha posat de manifest, amb intervencions ràpides i eficaces.
Encarem ara una nova etapa, sota la direcció de Joan Pedreny i la direcció política de la regidora Assumpta Escarp. És un moment, doncs, per
plantejar-nos la tasca amb més ambició i una renovada exigència. Aquest
Servei vostre és fonamental per la ciutat, perquè assistiu als ciutadans i
ciutadanes en moments difícils, quan la confiança és més necessària que
mai. De la mateixa manera, és bàsic insistir en les tasques de prevenció i
en l’educació de la ciutadania –especialment dels més joves—per evitar riscos inútils.
Tot això ho feu, i ho feu molt bé, perquè el vostre cos té un alt component de vocació i d’entrega personal. Us en estem molt agraïts. I una manera de demostrar-ho, per part de l’Ajuntament, és incrementant la vostra
dotació tècnica, material i humana. Donem, doncs, la benvinguda als nous
companys recentment incorporats i, si em permeteu, d’una manera especial a la nova bombera.
Felicitats per l’esforç realitzat el 2007 i també per haver portat a
Barcelona el Campionat Mundial d’Excarceració, una perícia tècnica de la
qual depenen, malauradament, moltes vides al llarg de l’any.
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Interpretant el sentir dels ciutadans de Barcelona, us desitjo un molt
bon any 2008, professionalment i humanament.
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Jordi Hereu,
Alcalde de Barcelona

CANDENT

L’excarceració marca un
salt qualitatiu a Barcelona
Ajuntament i Bombers de Barcelona tanquen amb un èxit d’organització i de
convocatòria el Mundial de Rescat en Accidents de Trànsit. Els gairebé 200
participants destaquen el salt qualitatiu respecte d’edicions anteriors.

el 1999. L’Ajuntament de Barcelona,
amfitrió de l’esdeveniment, va tenir
doble representació a través dels
primers classificats al Torneig Intern.
Un total de 30 equips proce- Barcelona va estrenar també per pridents d’Àfrica, Europa, Amèrica mer cop en un Mundial la maniobra
i Oceania van
complexa, la prova
prendre part al IX
amb major nivell de
Mundial de Rescat
realisme i d’exigènEls
participants
en Accidents de
cia tècnica de les
alaben la bona
Trànsit, celebrat a
que es duen a terme
l’espai del Fòrum del
en els campionats
organització, el
15 al 19 d’octubre.
d’excarceració.
realisme i l’elevat
Una xifra rècord de
“Hem estat tot
nivell tècnic de
participants des de
un any preparant el
que es va iniciar el
Mundial, és un esdeles tres proves
circuit internacional
veniment molt impor-

tant”, ressaltava el Director de Bombers de Barcelona, Joan Pedreny,
durant la roda de premsa de presentació. El compromís de Barcelona
amb el rescat viari durant els darrers
anys, exemplificat a través de la implicació directa tant dels bombers de
l’SPEIS com per part del Consis-tori,
va quedar palès al Fòrum._____
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Els equips Barcelona-1 i Barcelona-2 en dos moments
de la seva participació al Campionat Mundial de Rescat
que es va celebrar del 15 al 19 d’octubre al Fòrum.
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CANDENT

__.“El nivell dels equips ha estat més
alt que al passat Mundial, però sobretot hem notat una gran millora en l’organització, tant pel que fa a les proves com al conjunt del Campionat”,
resumia Núria Molina,
integrant de l’equip
Barcelona-2 que va
representar a l’SPEIS
en aquesta edició i en
la del 2006 a Ciutat
del Cap. Una valoració que es reflecteix a
l’enquesta de la WRO,
l’Organització Mundial
de Rescat, en la que
els 200 participants
qualifiquen amb una
nota entre el notable
alt i l’excel·lent l’organització del Mundial de Barcelona.
Durant la cloenda del Campionat es
van entregar els premis i es va passar
el relleu a Cardiff. La capital gal·lesa

La mirada del públic, professional o curiós,
va acompanyar en tot moment el desenvolupament de les proves.

serà la seu del Mundial 2008,
amb el difícil paper sobre la
taula de no rebaixar la qualitat assolida a Barcelona.

Difusió pública
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El Mundial de Rescat va tenir una forta repercussió mediàtica. A les imatges, diversos moments de la roda de premsa
de presentació de l’esdeveniment. Una munió de càmeres rodeja l’escenari on diversos companys de Bombers de
Barcelona duen a terme un simulacre d’excarceració. Joan Pedreny, cap del Servei, atén ‘in situ’ als mitjans. Jesús
Martínez, membre del comitè organitzador i de l’APRAT, parla per a les càmeres de TV3.
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La dificultat i el realisme de les proves van exigir el
màxim a cada participant: velocitat, coordinació,
seguretat, atenció constant a les víctimes...

Tensió i exigència

Com a amfitriona, Barcelona va participar amb dos equips al Campionat. Sobre aqueste línies, els dotze companys
del BCN-1 i BCN-2 que ens van representar al Mundial.

que demandaven atenció quasi constant per part de bombers i sanitaris.
Precisament, l’equip de Barcelona-1 va ser l’encarregat de trencar el
gel, estrenant alhora el Campionat i
la maniobra complexa: “Hem passat
una mica de nervis perquè érem els

primers en fer aquesta prova i no
hem pogut veure cap més equip perquè estàvem reclosos”, explicava
Assumpta Siscart, sanitària de l’equip
de Barcelona-1. I és que, un cop
seleccionat el material per a realitzar
el rescat, els equips eren confinats
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La vessant tècnica va ser un
aspecte cuidat a consciència durant
tot el Campionat. La varietat i la complexitat van ser elements distintius en
la recreació de les diferents situacions i escenaris, elevant el nivell d’exigència de les proves. “Es plantejaven situacions molt complicades, en
les que havies d’estar en tensió en tot
moment i on no podies descuidar cap
element. Aquest realisme ha estat el
millor”, comentaven alguns dels representants de Bombers de Barcelona.
En aquesta línia, una de les iniciatives més aplaudides pels participants
va ser la implantació per primera
vegada en un Mundial de la maniobra
complexa. En 30 minuts, s’havien
d’extreure dues víctimes en diferents
estats crítics, una d’elles amb una
extremitat atrapada sota la ferralla, i
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CANDENT

Entre el nombrós públic que va assistir al Campionat es van comptar molts joves bombers,
així com 600 alumnes d’ESO i Batxillerat participants en una activitat d’Educació Viària.

per no veure la situació del sinistre
fins al moment d’actuar. Un factor
més per sumar realisme i dificultat a
les proves.
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Objectiu: la formació
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L’evolució dels sistemes de seguretat dels vehicles, la introducció de
models híbrids o l’aparició de noves
eines d’excarceració, per citar alguns
exemples, plantegen nous reptes en
matèria de rescat en accidents de
trànsit. Per aquest motiu, una de les
premisses dels campionats és constituir-se en una activitat formativa
d’enorme valor per als bombers, tant
per a aquells que hi participen com
per als qui hi assisteixen de públic.
Alhora, els avenços i noves tècniques
arribaran a tot el Servei a través dels
companys i de les activitats formatives que derivin: vídeos, demostracions, revisió de procediments
operatius...
Mostra d’aquesta vocació formati-

La jornada tècnica, celebrada el 16 d’octubre a l’edifici Fòrum, va comptar amb una nombrosa i activa
participació per part dels bombers. Més amunt, l’acte d’inauguració del Mundial, al Saló de Cent.

va i d’intercanvi de coneixements, el
16 de juny, un dia abans de l’inici oficial de les proves, es va convocar una
Jornada Tècnica per difondre les
darreres novetats en el marc del rescat viari. Prop d’un centenar de persones van convertir un dels espais de
l’edifici Fòrum en una autèntica
càmera de debat, amb intervencions
d’alt nivell per part dels assistents i un
volum de preguntes que va sobrepassar l’horari previst per a la sessió.
Un altre aspecte clau del Mundial
va ser el seu extens seguiment per
part de les darreres promocions de
bombers. Desenes de joves van poder analitzar des de les graderies i a
peu de pista el treball d’alguns dels

majors experts en rescat del món.
Una experiència clau per millorar les
seves intervencions que, aquestes sí,
salvaran vides al carrer.

Educació Viària ‘en viu’
El Mundial de Barcelona va servir
també per acostar la cara més viva de
l’Educació Viària als adolescents. Uns
600 alumnes d’ESO i de Batxillerat,
procedents d’una desena d’instituts
de la ciutat, van assistir de públic durant els tres dies de proves. L’objectiu:
mostrar-los de prop com treballen els
professionals del rescat i fer-los reflexionar sobre les conseqüències
dels accidents de trànsit. 

El Mundial de Rescat va deixar mil detalls de la tasca de bombers i sanitaris. A les imatges: l’equip BCN-1 durant la selecció prèvia de material; un company del BCN-2 talla amb la serra de sabre; el casc autoequipat d’un participant de
Nova Zelanda; la formació de Hampshire atén en grup a una víctima rescatada; dos equips esperen confinats en una carpa a que comenci la seva prova; un sanitari comprova l’estat d’una de les víctimes a l’interior del vehicle.
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El Mundial en instantànies
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CANDENT

El Regne Unit imposa
la seva experiència
Un nom propi va dominar el Mundial d’Excarceració: Hampshire. L’equip anglès
va copar els primers llocs en cinc categories. Només la Generalitat i el Consorci
de Toledo van esgarrapar protagonisme al domini general dels serveis britànics.

FAHRENHEIT•451

A dalt, l’oficial Jordi Asín, president de l’APRAT, lliura
al capità de l’equip de la Generalitat el trofeu com a
3r millor equip en la maniobra complexa. A la dreta,
la regidora Assumpta Escarp amb els vencedors del
Campionat: el Servei de Hampshire (Anglaterra).
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Millor equip a la classificació general, dos primers llocs en les
maniobres ràpida i estàndard, i els
premis al millor equip tècnic i al millor
sanitari. La formació anglesa dels
Bombers de Hampshire va ser la
dominadora absoluta del Mundial de
Rescat celebrat a Barcelona. Un domini que es va fer extensiu al conjunt
de participants britànics. Els serveis
de Royal Berkshire (Anglaterra), West
Yorkshire (Anglaterra), Crecsent Link
(Irlanda del Nord), Bridgend South
Wales (Gales) i Central Scotland
(Escòcia), van repartir-se amb els
seus paisans la capçalera de la classificació en les diverses categories
del Campionat.
Tanmateix, el creixent nivell dels
equips espanyols i catalans es va fer
patent a Barcelona amb els resultats
obtinguts per Bombers de la Gene-

ralitat i pel Consorci de Toledo. Els de
la Gene van ser tercers en la maniobra complexa, la prova més exigent
del Campionat, mentre que el jurat va
designar com a tercer millor sanitari al
TMS de l’equip de la capital manxega.

Qüestió de tradició
Any rere any, els equips del Regne Unit imposen la seva superioritat
tècnica en els campionats de rescat.

Un fet que es pot atribuir a l’enorme
experiència que acumulen aquests
serveis i al flegmàtic caràcter britànic: “Són molt organitzats i quadriculats, no es posen nerviosos, ni criden.
Nosaltres som llatins, ens esverem,
cridem i tenim més nervi. Però també
cal dir que ells van ser els primers a
començar a fer tornejos d’excarceració, i nosaltres portem tres anys”,
apuntava la companya de l’equip de
Barcelona-1, Assumpta Siscart. 

SERVEIS DESTACATS

Vendaval a Barcelona
El temporal de vent del 9 i 10 de desembre va obligar a realitzar 239 sortides
per estralls en edificis i a la via pública. L’Estació de França va haver de ser
evacuada per la caiguda d’un finestral i d’una part de la cúpula del sostre.

El 9 de desembre, el vent va desprendre 200 metres
quadrats de la cúpula de l’Estació de França. Va ser
necessari instal·lar dues autoescales a l’andana per
què els equips poguessin accedir a sanejar i afiançar
les parts afectades del sostre.

Sostres d’uralita, antenes, elements de façana, tendals, bastides, i fins i tot arbres i senyals de
trànsit trencats. El fort vent registrat
a principis de desembre, amb ràfegues que van arribar als 100 km per
hora en alguns moments del diumenge dia 9, va sacsejar Barcelona motivant fins a 239 sortides dels equips
de Bombers en només dos dies.
Entre els incidents més importants destaca la caiguda d’un rètol de
senyalització viària que va obligar a

tallar el trànsit de la Ronda del Litoral, andanes uns 200 m2 de la coberta
a l’alçada de la Zona Franca, i els que lleugera (a base de plaques de polies van registrar a l’Estació de França. carbonat). La causa, a més del vent,
L’estació de mig i
va ser la possible
llarg recorregut va
fallada dels sistemes
L’Estació de
estar tancada quasi
d’ancoratge. Tanmateix, la sort va evitar
sis hores, després França va ser
que prengués mal
que el vent fes caure desallotjada al
cap de les desenes
un dels finestrals de
caure un finestral
de passatgers que en
2x5 m2 de la façana
aquell moment espeprincipal que dóna al de la façana i part
raven el tren, en la
vestíbul, i que es des- de la cúpula
seva majoria turistes.
prenguessin sobre les
11
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__.Durant més de cinc hores i amb
l’ajuda de dues autoescales, els companys van procedir a sanejar i assegurar el sostre de l’estació, situat a
uns 25 metres d’alçada, abans d’autoritzar el restabliment del servei
ferroviari.

Doble foc al Poblenou
Però el 9 desembre no va estar
marcat només pel vent. Dos incendis
al Poblenou, alertats pels Mossos
d’Esquadra, van ser també protagonistes de l’atrafegat cap de setmana.
El primer va afectar el supermercat
DIA de la Rambla del Poblenou. El
foc, que s’havia iniciat per causes
desconegudes a la zona de caixes, va
cremar uns 100 m2 del local, mentre
que la resta va resultar molt afectat
pel fum i la calor. La sortida de
Llevant i els reforços van poder extingir el foc entrant amb dues línies de
25 mm, i va evitar que es danyés l’estructura. Dos companys van patir
lleugeres cremades i van haver de
ser atesos per la sanitària del Cos,
però van poder continuar de servei.
Més tràgica va resultar l’actuació
en un pis de la Gran Via, en el que

Mil·lenari del carrer
Dos companys van Nou de la Rambla.
En arribar, el local era
patir cremades
ple de pols, el menjar
lleus en l’extinció
i els utensilis estaven
d’un foc en un
escampats pel terra i
dues treballadores
supermercat del
de la cuina jeien a
Poblenou
l’entrada. Es va sol·licitar l’ambulància del
Flames sense víctimes
Servei per traslladar a dues dones
ferides a l’hospital, abans de procedir
Aquest trimestre l’SPEIS ha in- a ventilar el recinte.______________
tervingut en molts altres incendis en
pisos, afortunadament tots ells sense víctimes. Entre els més destacats,
les dues hores d’intens treball que
van ser necessàries per extingir el
foc declarat el 29 d’octubre al moll
Bosch i Alsina, davant del moll de la
Fusta. L’incendi va afectar completament un local situat sota la rampa
helicoïdal de la passarel·la, produint
un dens fum per la combustió de
cartrons, bidons d’oli i restes de
motos acumulades al recinte.
Sense trucada ni avís previ, el 19
d’octubre un veí va requerir de viva
veu als companys de Drassanes per
actuar en una explosió produïda prop
del parc, a la cuina de la residència

vam ser requerits per
un incendi amb possible intent de suïcidi.
De resultes de l’incident, un agent de la
Guàrdia Urbana de
Barcelona va acabar
lleument intoxicat pel
fum.

El foc iniciat per una estufa va destruir totalment un quart pis al carrer Avinyó, el 15 de novembre.
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A la dreta, diversos companys asseguren les làmines d’un cartell de senyalizació de la Ronda Litoral despreses pel vent. A dalt, retirant un dels 28 arbres
trencats pel temporal de vent del 9 de desembre.

Accidentalitat municipal
El mes d’octubre ha estat prolífic
pel que fa a accidents de vehicles
municipals. La Guàrdia Urbana va
xocar de costat amb un turisme el 5
d’octubre. El cotxe patrulla va quedar
__.El foc iniciat per una estufa va bolcat sobre el lateral dret i tres
destruir per complet un quart pis al agents van haver de ser atesos pels
carrer Avinyó, el 15 de novembre. sanitaris de l’SPEIS. Dos dies desDues setmanes després, una paella prés, un petit camió del servei de
oblidada al foc va iniciar un incendi neteja BCNeta va col·lisionar amb un
en el número 166 del carrer Marina. arbre. La topada va destruir totalLes flames que sortien del sisè pis ment el vehicle i va ferir els tres ocuvan prendre a la planta superior, pants de la cabina. Un autobús de
afectant en diferent grau fins a sis TMB va protagonitzar l’accident muvivendes de l’immoble durant els 30 nicipal de major envergadura al topar
amb un turisme el 21 d’octubre.
minuts que va durar l’extinció.
El 3 de desembre, els veïns del L’impacte va desplaçar el cotxe fins a
1150 de la Gran Via van informar- estavellar-lo contra dos vehicles esnos que hi havia foc a la desena plan- tacionats al xamfrà, resultant ferits
ta de l’edifici i una dona atrapada. La els conductors del turisme i de l’auprimera dotació va atacar les flames tobús, així com els vuit passatgers
amb dues línies de 25 mm i va acon- que duia aquest.
El mateix dia es produïa al carrer
seguir rescatar la inquilina del pis,
que posteriorment va ser trasllada- Balmes un aparatós accident: una
da per la sanitària a
furgoneta es va sorl’hospital. L’arribada de
tir de la via i, durant
Una aparatosa
reforços va permetre
el desplaçament, va
fer la revisió completa topada entre un
arrossegar una moto
de l’edifici i apagar els autobús i un
i una vianant, abans
petits focus d’incendi
turisme va deixar d’impactar contra un
que restaven encesos,
arbre. La dona va
però no es van poder un balanç de deu
quedar atrapada endeterminar les causes ferits
tre l’arbre, la motocidel foc.____________
cleta i la pròpia fur-

On? Al Liceu?
Una trucada a finals d’octubre va
transportar la memòria de més d’un
a aquell llunyà 31 de gener del
1994: foc al Liceu. Per sort, en
aquesta ocasió els propis treballadors del teatre havien pogut sufocar les flames, que sortien d’un
lavabo on emmagatzemaven productes de neteja, i, senzillament, no
podien evacuar el fum. Uns 400
espectadors van ser desallotjats a
mitja funció cap a Les Rambles.

goneta, però els companys de Bombers van aconseguir alliberar-la amb
l’ajuda de coixins neumàtics. Tot
seguit va ser traslladada a l’Hospital
Clínic.
El darrer dia de novembre, una
nova col·lisió va requerir la presència
de Bombers: un cotxe s’havia encastat contra una oficina de La Caixa, a
la confluència de Calàbria i Diputació, envestint un client que es trobava al caixer automàtic. L’home, amb
diverses contusions, va haver de ser
traslladat per l’S-18 a l’hospital. Segons la pròpia versió de la conductora, Mercedes R., l’accident va succeir
quan intentava treure el seu vehicle,
aparcat de cara al xamfrà.________
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Una explosió va convertir en runa un pis de porteria
del carrer Entença. Els treballs d’apuntalament van
posar a resguard els pisos superiors de la finca.

Envoltats de runa
Una vivenda esventrada i runa per
tot arreu. El 5 de novembre, una forta
explosió va sorprendre els veïns del
número 9 del carrer Entença. La deflagració, possiblement de gas, s’havia produït en un antic pis de porteria
situat al terrat i havia sepultat el seu
estadant mentre dormia. En arribar la
primera dotació de bombers els veïns
treien la runa caiguda sobre l’home.
Juntament amb personal del SEM es
va poder estabilitzar el ferit, rescatarlo i evacuar-lo mitjançant l’autoescala.
Immediatament després es va
procedir al desenrunament de la
vivenda, que havia quedat totalment
destruïda per l’explosió, i es van muntar diverses línies de vida al voltant del
pati de llums per comprovar que no hi
haguessin més persones atrapades.
Els baixants i la canonada de l’aigua
potable van resultar afectats per la
runa i la deflagració, per la qual cosa
es va desallotjar els veïns de l’edifici
en col·laboració amb Serveis Socials.

al barri del Raval, que va causar una
gran alarma entre els veïns. El foc es
localitzava a la segona planta del
soterrani i es va abordar mitjançant
Pira de vehicles
dues línies de mànega de 25 mm i
escuma. Tres vehicles van quedar
Els incendis en aparcaments han afectats quasi totalment però no es
tingut un protagonisme especial a- van registrar ferits ni danys a la resta
quest darrer trimestre. Una mostra: a de plantes.
principis d’octubre, en només dos
A finals del mes d’octubre, en
dies van cremar tres
plena plaça Lesseps,
vehicles aparcats en
una possible avaria
Un
home
va
ser
bateria al carrer Solelèctrica va prendre
sona i dues furgone- rescatat entre la
foc en la càrrega de
tes estacionades al runa després que
matalassos
que
carrer Degà Bahí, a
transportava un cauna explosió de
més de produir-se un
mió. Les flames van
important incendi en gas fes esclatar
afectar sis ciclomoun pàrquing subterra- l’àtic on dormia
tors aparcats a prop
ni del carrer Cendra,
del vehicle, tres con14

tenidors de reciclatge i diversos elements de mobiliari urbà.
El 26 de novembre vam ser requerits per un incendi en un pàrquing al carrer Aneto. El fum procedent de la crema de vehicles va
inundar les plantes inferiors d’un
ambulatori adjacent a l’edifici, que va
haver de ser evacuat. A més de diversos vehicles, el foc també va
afectar les instal·lacions d’aigua i
llum de l’edifici.
Però l’incendi amb més vehicles
implicats d’aquest trimestre va ser el
que es va registrar el 10 de desembre al carrer Cantàbria. Un avís per
“un cotxe que crema” va resultar ser
una foguera que va afectar fins a 12
vehicles estacionats en bateria, dos
arbres i un fanal, i en la que el foc

El foc declarat el 18 de desembre al supermercat
Opencor del Passeig de Sant Joan va afectar greument
l’establiment, i va malmetre la façana i dues plantes.

s’escampava prenent els grans
munts de fulles acumulats entre cotxe i cotxe.
_____________

El foc de Diògenes

cables de telèfon i muntants de gas,
però no es van produir ferits.
Només un dia després, la
Guàrdia Urbana ens donava l’avís
per un servei poc freqüent a la ciutat:
una roca d’unes dues tones havia
caigut al bell mig de la Ronda de
Dalt. La dotació desplaçada, després
de fer un reconeixement visual, va
determinar que les roques que formaven el talús des d’on havia caigut
l’enorme pedra no tenien cap tipus
de subjecció, i que estaven col·locades sense lligams sobre terres argiloses. Davant el perill d’un nou despreniment, es van personar al lloc
dels fets les autoritats responsables
tant de l’Ajuntament com de l’empresa de manteniment de les rondes,
que van acordar construir una tanca
de formigó per protegir la calçada.

La proximitat del Nadal no va
donar treva als parcs. Encetem el
resum dels serveis més destacats
d’aquest final del 2007 el dia 15 de
desembre, quan un virulent incendi
domèstic va mobilitzar 24 companys
al carrer Sardenya. El foc havia
començat en caure-li a la propietària
de l’immoble una paella al terra de la
cuina, i la gran quantitat de brossa
acumulada per tot el pis, unida al fort
corrent d’aire, van facilitar la ràpida
propagació de les flames. En arribar
els primers companys de l’SPEIS el
foc havia trencat per la galeria del
pati, i es va procedir a
l’extinció mitjançant
Les flames van
dues línies de 25 mm,
una des de l’interior devorar totalment
del pis i l’altra des del un supermercat al
pati de ventilació. A
Passeig de Sant
part de la vivenda, van
resultar afectats ele- Joan i van afectar
ments comuns de l’e- part de l’edifici
difici com baixants,

‘Opencor’
El passat dia 18
de desembre es va
produir un aparatós
incendi al supermercat Opencor, situat al
138 del Passeig de
Sant Joan. La magni-

tud de les flames, que s’estenien des
de la planta baixa del comerç fins a
les vivendes de l’entresòl, van obligar
a desplaçar fins a vuit vehicles de
l’SPEIS. Tot apunta a què el foc s’havia originat a l’habitació dels quadres
elèctrics, possiblement a causa d’un
curtcircuit, afectant de forma generalitzada la totalitat de l’establiment.
Els equips de Bombers van sufocar
les flames en 45 minuts i, davant la
impossibilitat d’evacuar l’espès fum
a través d’obertures a la façana, es
van instal·lar aparells de ventilació i
extracció de fum.
A part d’ocasionar danys al propi
local comercial, l’incendi també va
afectar la façana de l’edifici així com
les plantes entresòl i primera. Algunes de les vivendes van patir també
el trencament dels vidres de les
finestres que donaven al carrer i tres
dels veïns de l’immoble van haver de
ser traslladats a allotjaments provisionals pel Servei d’Emergències
Socials. 
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“Un àngel em va posar
la seva mà al damunt”
“Tenia la certesa que d’allí no en sortiria”. El 29 de novembre, Juan Manuel Barro
va mirar la mort als ulls quan una màquina de 33 tones va caure sobre el camió
que conduïa. Després d’una hora atrapat entre la ferralla, va ser rescatat il·lès.
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La imatge del ‘miracle’: Juan Manuel dues setmanes
després de l’accident sense ni una rascada i, darrere,
seu, la cabina completament deformada. A sota,
diversos companys treballen en el seu rescat.
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Aquell matí, Juan Manuel havia només em preguntava: Què es-____
sortit amb el seu tràiler a recollir tà passant?”. L’impacte havia destrosuna enorme trituradora d’àrids a les sat el sostre i el lateral camió. Només
obres de construcció de la línia 9 del el seient del conductor s’havia salvat
metro, a Torrebaró. Una maniobra del desastre. Un metre quadrat, en el
forçada per evitar un cotxe en una que Juan Manuel havia quedat litecorba va fer que el remolc cuegés, ralment empresonat. “De la meva esfent bolcar la màquina que transpor- patlla dreta enllà tot estava destrostava. “De cop vaig sentir un soroll i sat”. El calvari tot just començava. La
vaig mirar cap amunt per veure què màquina, bolcada sobre el camió,
passava. Llavors tot va cruixir, van re- anava deformant la cabina, reduint
l’espai interior cada
bentar els vidres i la
cop més. “Estava
cabina es va comen“El primer que vaig
doblegat contra el
çar a aixafar per tots
costats”. Els dos bra- fer en veure’m lliure volant i no podia
respirar, no podia,
ços davanters de la va ser abraçar a la
no podia... No sé
màquina havien caisanitària. Havia
d’on vaig treure les
gut a pes sobre el
forces, però vaig acamió. “Al principi no estat amb mi tota
conseguir doblegar
pensava en res, ni l’estona”
el volant per poder
tan sols en escapar,

agafar una mica d’aire”. “En un determinat moment la pressió es va aturar.
Va ser llavors quan em vaig adonar
que la cosa estava molt fotuda”.

I van arribar els bombers
Tot i que en un primer moment un
home va intentar rescatar-lo, els
intents de forçar la porta amb una
barra de ferro només van empitjorar
la situació. “El marc de la porta era
l’únic que aguantava el pes. Vaig agafar l’home de la mà i li vaig cridar: ‘Si
us plau, no la toquis! Posa’t al davant i
no deixis que ningú s’hi acosti’”.
“Al principi, quan veus que forceges i que no te’n surts, et resignes...
després vaig pensar en la meva dona,
amb qui m’havia casat feia tres me-

La màquina, de 33 tones de pes, va ser apuntalada
abans de procedir a aixecar-la i alliberar el conductor.

El camió segueix a les instal·lacions on treballa Juan
Manuel, com un testimoni mut del que podria haver
estat una tragèdia.

vaig tirar del camió, i els bombers em
van haver d’agafar a l’aire, com en un
concert de rock”. “La dona de l’ambulància em va renyar, em va dir: ‘Però
com et tires! No veus que podries tenir una lesió lumbar!’; però jo sabia
que no tenia res”. Efectivament, l’informe de l’hospital de la Vall d’Hebrón
va concloure que Juan Manuel únicament patia molèsties a la zona lumbar
a causa de la postura forçada. Una
setmana de baixa i a treballar de nou.

I després...
“Realment és com tornar a néixer”. En sis anys viatjant en camió per
tota Europa, Juan Miguel no havia
tingut mai un accident, “ni una rascada”. “No li tinc por a la carretera,
però sí que hi ha coses que no les
tornaré a fer. Ara, quan porto màquines pesades, vaig amb més de
compte i miro molt més el retrovisor”.
Però els moments viscuts deixen la
seva marca. “Encara m‘angoixo quan
em ve al cap el primer moment, quan
recordo com tot cruixia i es trencava,
com no podia respirar... va ser una
sensació molt desagradable”. Diuen
que l’humor és senyal que un té la
ment sana, per això alleugereix sentir
el Juan Miguel comentar com alguns
companys li etziben: “La veritat, no sé
si pujar amb tu al camió”. 
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sos, en la família...
ris del SEM li posaaixò em va animar a “Encara m‘angoixo
ven oxigen i li agaseguir lluitant”. En en recordar com tot
faven una via per
arribar la primera docontrolar el seu escruixia i jo no podia tat. “Des de fora
tació de l’SPEIS,
Juan Miguel duia respirar... Em van
em tranquil·litzaven.
mitja hora atrapat salvar els bombers,
Em deien que no
entre la massa de feem preocupés, que
va ser un miracle”
rralla en què havia
ho tenien tot conquedat convertida la
trolat. Entre els racabina. “Quan van arribar els bom- dis del volant podia veure la sanitària i,
bers vaig veure que hi havia una via si girava els ulls a un costat, als bomd’escapatòria, una possibilitat de sal- bers que treballaven”. A l’exterior, els
var-me”. “Era la una menys quart. Ho companys de l’SPEIS apuntalaven els
sé per què davant de la cara tenia el vehicles sinistrats i preparaven dues
rellotge del tacògraf. Va ser poc grues, la del Servei i una altra de retemps, però allà dins em va semblar forç, per a aixecar la màquina.
una eternitat”.
“Quan es va començar a obrir la
cabina vaig sentir una alegria im‘Tranquil Juan’
mensa, millor que si m’hagués tocat la
loteria”. No va esperar que el traguesLa sanitària de l’SPEIS va ser amb sin. “Ja sé que vaig fer mal fet, però
ell en tot moment. “Li estic molt agraït. tan bon punt em vaig veure lliure em
Es va ficar per davant del camió amb
un parell de nassos. Jo llavors no em
fiava de ningú i ella em va agafar la
mà i es va posar a parlar-me, i no va
deixar de fer-ho en tota l’estona.
Psicològicament em va ajudar molt”.
Mentrestant, la companya i els sanita-
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Neix la gran universitat
de la Seguretat Pública
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya integra les escoles de Bombers,
Protecció Civil i Policia en un centre de formació únic a Mollet. La nova promoció de Bombers de Barcelona va ser el primer grup a estrenar les instal·lacions.

Sobre aquestes línies, la darrera promoció de Barcelona es prepara per a un exercici de pràctiques a les noves
instal·lacions de formació per a Bombers, el passat 12 de novembre. A l’esquerra, el nou saló d’actes.
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l’ISPC–. “Al final, tots els qui passen per l’Institut hauran de treballar plegats al carrer”.
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Al setembre es va inaugurar oficial ment el nou Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC). L’objectiu d’aquest centre és garantir les
polítiques de selecció, formació i promoció dels diferents cossos que integren el sistema de seguretat i emergències, en col·laboració amb el
Departament d’Interior i les entitats
municipals. “La filosofia és crear
una mena de gran universitat de
la seguretat –explica Eva Lloret,
cap de la secció de formació bàsica i
continuada per als bombers de

per a impartir continguts teòrics, un
laboratori, una aula d’informàtica i
una sala d’actes. També s’han incorporat vestuaris femenins per a les
Més capacitat i recursos bomberes dels cossos de Barcelona i
de la Generalitat, que fins ara havien
Un dels canvis més visibles del d’utilitzar els vestuaris reservats a les
nou Institut ha estat la remodelació i agents de policia.
ampliació de les insEl centre comptal·lacions que fins
ta també amb un
Les instal·lacions de
ara conformaven les
camp d’entrenaEscoles de Bombers, bombers han estat
ment exterior, un
Protecció Civil i de remodelades i s’han poliesportiu cobert,
Policia de Catalunya. ampliat amb noves
diverses zones de
El centre de formapràctiques i un buaules i equipaments levard, que serveix
ció de bombers ha
guanyat vuit aules per a la formació
d’escenari per a sien total: cinc classes
mulacres d’actua-

Bombers en pràctiques atenen l’explicació d’un dels
formadors sobre l’ús d’una bomba peristàltica. Al costat, muntant una instal·lació per recollir un vessament.

d’empresa, al personal tècnic dels
ajuntaments i de protecció civil, i al
cos d’agents rurals.

Barcelona estrena
La darrera promoció de bombers
de Barcelona va tenir el privilegi d’estrenar les instal·lacions de l’ISPC durant el curs bàsic de formació que va
començar el passat 12 de setembre.
En dos mesos, els bombers en pràc-

tiques han après els principals aspectes teòrics de la professió: funcionament dels ERA, orientació,
utilització dels equips d’aigua (autobombes, hidrants...) i de les instal·lacions de cisternes, rudiments d’atenció sanitària. “Han estat dos mesos de teoria i més teoria, i ja tenim ganes de posar-hi les mans
a tot el que ens han explicat”,
comenta Joan Brugarolas, un dels integrants de la nova lleva. “Hem donat temes molt diversos, molt
material comprimit en poc
temps... i ens ha tocat clavar
molts colzes a la biblioteca”,
afegeix el seu company de promoció
Helios Domínguez. La seva formació
a Mollet, que van completar el 14 de
novembre, ha inclòs també una petita
vessant pràctica, amb simulacres de
risc químic o de foc forestal. Un dels
exercicis que més interès ha despertat entre els aspirants a bomber ha
estat el treball d’atenció psicosocial a
víctimes, on van a haver d’atendre a
dos actors que representaven haver
patit una situació traumàtica com un
accident de trànsit o l’incendi de la
seva vivenda. 

FAHRENHEIT•451

ció al carrer. “A nivell d’aules i
d’infraestructures s’ha superat
el dèficit que hi havia”, afirma
Jordi Guarque, formador de bombers
a l’Institut. Tanmateix, el camp de
pràctiques és encara una assignatura
pendent: “Falten espais específics on poder fer soroll, foc i fum,
i això és complicat”.
Les noves instal·lacions han incrementat la capacitat del centre,
que acull la formació bàsica i continuada dels 2.500 efectius de Bombers de Barcelona i de la Generalitat,
i on s’impartiran també cursos tant a
bombers voluntaris (més de 2.000
actualment a tota Catalunya) com

Reunits al gran pati de pràctiques, un grup de bombers de la nova lleva es prepara per a un simulacre de risc
químic al nou Institut de Seguretat. Al costat, emprovant-se els vestits i aprenent el funcionament de les cisternes.
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Procediment Operatiu en
Edificis de Gran Alçada
Encetem un nou apartat dedicat a la tasca dels companys que participen en
l’elaboració de Procediments Operatius. Cada número us oferirem un extracte
del seu treball, començant pel referit a Incendis en EGA, de recent publicació.
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Incendi de la seu d’Autopistas, a Barcelona, el 1.995
(Arxiu). Les característiques d’intervenció en EGA
requereixen un Procediment Operatiu específic.
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La intervenció en incendis en
edificis de gran alçada (EGA) és
una dura prova a la capacitat d’actuació i als recursos de Bombers.
Per damunt de la planta 10 sovint es
fa impossible l’extinció i el rescat per
façana, no arriben les autoescales i
l’esforç físic requerit als bombers es
multiplica. Per aquest motiu, Bombers de Barcelona es va plantejar la
necessitat d’elaborar un Procediment
Operatiu (PROCOP) específic per a
aquest tipus de situacions, afortunadament poc freqüents, però molt
complexes d’abordar i de coordinar.
Amb aquesta vocació, a principis
del 2004 es va reunir un equip de
treball interdisciplinari format per sis
membres de l’SPEIS: Enric Allo (tècnic sanitari), Joan Andrés (cap de
guàrdia), Antonio Cabeza (cap de
programes de Protecció Civil), Enric
Maestre (oficial), Antonio Pina (sergent) i Antonio Verdún (caporal, cap
de sala al CGE). Després de tres
anys documentant-se, fent proves,
reunions y aportant l’experiència
personal de tot l’equip, el passat mes
d’abril es va publicar oficialment el
PROCOP d’Incendis en EGA. En
breu es donarà la formació als co-

mandaments de cada parc i torn qui,
per la seva part, traslladaran el contingut al tot el personal operatiu.

de Protecció Contra Incendis estableix que aquestes edificacions han
de tenir dues escales d’accés / evacuació independents, un ascensor
Factor sorpresa
d’emergència, sistemes de detecció i
extinció de foc automàtics... Primer
“El primer que vam fer va ser de- escull: cada EGA s’adequa a la norfinir què consideràvem un EGA, i mativa de prevenció d’incendis que
quan el CGE hauria d’avisar d’a- era vigent quan es va construir i, a
questa circumstància a la sortida”, més, pot passar que les boques d’aiexplica Joan Angua no estiguin codrés, coordinador
rrectament ubicaEl Procediment
del grup. Així, es va
des o que l’ascenestablir la condició estableix un marc
sor no tingui subde gratacels als edi- d’actuació tipus per
ministrament elècficis de més 35 metric propi. “No saps
a incendis en
tres d’alçada, un tomai què et pots trotal de 409 immobles edificis de 35 o més
bar. El millor –en
només a Barcelona. metres d’alçada
cas d’incendi en
L’actual Ordenança
EGA– és contactar

409 gratacels
Barcelona té actualment 409 gratacels i una seixantena més en projecte o en
construcció. Segons dades del prestigiós Web d’arquitectura Emporis.com, la
Ciutat Comtal és ja la cinquena d'Europa amb més activitat constructora
d'edificis de gran alçada, només superada per Londres, Madrid, Milà i Moscou.

amb el cap de seguretat de l’edifici,
qui ha de conèixer les instal·lacions
de PCI que hi ha i on es troben”.

d’autonomia de treball amb aquests
equips.

Problemes de pressió
El mapa de situació
L’alçada de molts edificis, on no arriben les escales,
és una dificultat afegida durant les intervencions.

en calcular quan trigaven a fer arribar les mànegues al punt més alt de
la Torre de Collserola: 40 minuts.
Gràcies a aquests i altres assajos, es va establir el següent ordre
de prioritats de maniobra d’extinció:
BIE de l’edifici, columna seca, línia
de mànega amb alta pressió i, finalment, altres mesures alternatives.
Per fer encara més complet el
Procediment Operatiu, es van incloure dos annexos. El primer, recollint els resultats dels càlculs hidràulics obtinguts en les proves en
EGA, i el segon amb una descripció
de les instal·lacions de PCI d’aquests edificis, el seu funcionament
i les possibles incidències que en
poden derivar. 
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La Torre de Collserola, 288 meUna part essencial del treball va tres d’alçada, l’Hotel Arts i la Torre
ser elaborar el procediment d’inter- Mapfre, 154 metres, la Torre Agbar,
venció. Es van establir dos nivells 144 metres. Com fer pujar l’aigua o
d’activació de l’emergència i la seva l’escuma a aquestes alçades? Acorresponent assignació de recur- questa va ser una de les grans qüessos: Inici d’incendi en EGA (1 sortida tions a resoldre. “Vam fer proves per
completa) i Incendi en EGA (2 sorti- veure com afectava l’alçada a la pèrdes completes + 1 furgó d’ERA). dua de pressió a les mànegues”, exAlhora, es va conformar un esquema plica Andrés. Així, van comprovar a
d’intervenció sobre el terreny, deter- l’Hotel Arts com a partir dels 40 meminant les zones d’actuació (freda, tres, l’aigua subministrada a través
tèbia i calenta), la ubicació dels efec- de la columna seca a les mànegues
tius i mitjans en cadascuna, la logís- de 25mm començava a perdre prestica de subministrament d’aigua i el sió, i com a partir dels 100 metres ja
treball dels equips
quasi no n’hi arrisanitaris. Per exembava. L’experiment
Com
subministrar
ple, es va abordar el
amb escuma CAF
va anar millor, deproblema de la poca aigua o escuma a
capacitat dels ERA grans alçades va ser mostrant que aen aquestes situaquesta es podia fer
una de les
cions, recomanant
arribar sense prol’ús d’adaptadors per qüestions més
blemes fins a dalt
formar biampolles i difícils de resoldre
de tot. Una altra
doblant així el temps
prova va consistir
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MATERIALS I EQUIPAMENTS

Carretó elevador:
càrrega tot terreny
A més dels vehicles d’intervenció, Bombers necessita disposar de maquinària per a treballs interns.
Mostrem aquí el nou carretó elevador, útil tant per
moure càrregues com a l’hora de desplaçar i deformar vehicles per a les pràctiques d’excarceració.
Les necessitats de l’SPEIS

Un enganxament instal·lat al K-4 permet transportar el
carretó elevador entre els parcs.

traspassen el llindar de la
intervenció. Per això, Bombers
de Barcelona va incorporar el
passat mes de novembre un
nou tipus de vehicle inèdit fins
ara al parc mòbil del Cos: el carretó tot terreny AGRIA TH210. La seva funció essencial
és el moviment de càrregues
pesants, amb una capacitat de
fins a 2.100 quilos de pes.
Tot i que no ha
estat adquirit per a
ús a l’exterior, el carretó està matriculat
per poder circular
pel carrer en cas
que fos necessari.
El carretó elevador
se suma a l’equipament mòbil del parc

equipament espe-

El carretó elevador
és molt útil a l’hora
de desplaçar i
deformar vehicles
per a les pràctiques
d’excarceració

Carretó elevador

vehicles amb facili-

Model: OM Agria TH-210

tat, deformar-los o
simular

la

seva obertura en con-

cha, utilitats
que amplien

lat un sistema d’enganxament al conte-

el ventall d’escenaris per a la for-

nidor K-4 per habilitar el trasllat del

mació pràctica en rescat viari. 

Tots aquells que a l’octubre vau assistir al Mundial de Rescat, vau poder
comprovar la utilitat dels carretons en la
preparació dels escenaris per a la pràctica de maniobres d’excarceració. El nou
carretó de l’SPEIS és constitueix com un

en

permet bolcar els

mateix, s’ha instal-

Bolcar i deformar
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útil

aquest sentit, ja què

de l’Eixample. Tan-

vehicle entre els diferents parcs.
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cialment

Potència: 43 CV
Càrrega màxima: 2,1 tm

El puntal polivalent, un
nou aliat en excarceració
El desenvolupament punter que està duent a terme
Bombers de Barcelona en l’aplicació de tècniques
d’excarceració implica també l’adquisició de noves
eines. A continuació us mostrem el nou puntal d’estabilització i elevació de vehicles i càrregues.
Fins ara, Bombers de Barcelona disposava de puntals
d’estabilització per al treball amb
vehicles i càrregues sinistrades. El
nou puntal telescòpic polivalent
Nike, per a operacions de rescat,
va un pas més enllà. A més de
servir com a puntal d’estabilització
–amb una extensió màxima de

Puntal telescòpic polivalent
Marca: Nike
Alçada (puntal): 0,91 a 2,43 m

2,4 metres–, mitjançant una maneta el puntal permet elevar molt
ràpidament càrregues d’una tona
de pes a una alçada de fins a 1’1 metres.

Alçada (elevador): 0,12 a 1,1 m

Obertura en concha
Aquesta utilitat com a gat elevador
permet la realització d’una
maniobra molt útil en els treballs d’excarceració: l’obertura

d’accessoris que inclou tres bases inter-

en concha d’un vehicle bolcat

canviables: una en forma d’arc (sobretot

cap per avall. Així, fixant la base

per a treballs en vertical), una de pene-

del puntal al sostre del vehicle i

tració de quatre punts (per a estabilitza-

enganxant l’accessori per a

cions en situacions més complicades), i

elevació al travesser d’una de

la base elevadora; a més de la maneta,

les portes,

tres mosquetons i

podem

dues cintes de ten-

obrir com
una cloïssa el cotxe,
facilitant molt l’accés
i el rescat de les persones que hi poguessin estar atrapades.
El puntal telescòpic polivalent es presenta amb un equip

El nou puntal
d’estabilització
serveix també com a
gat per a elevar i
obrir en concha els
vehicles bolcats

sió. Tots els vehicles charlie de rescat de Bombers de
Barcelona comptaran entre el seu
equipament

amb

dos kits complets
del nou puntal polivalent. 
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Càrrega màxima: 1 tm
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EINES DE PREVENCIÓ

Millores en la seguretat
del túnel de la Rovira
L’Ajuntament ha finalitzat la primera fase del projecte de millores en els sistemes de seguretat del túnel de la Rovira. El túnel, operatiu des de 1984, requeria una actualització per a garantir la màxima seguretat dels seus usuaris.
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A l’entrada del túnel s’han instal·lat panells de missatge variable, per alertar els usuaris en cas d’emergència o anomalia.
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El de la Rovira va ser el primer Jordi Hereu va promoure una auditotúnel viari i urbà de Barcelona, in- ria al túnel de la Rovira mitjançant el
augurat ara fa 23 anys. Avui dia, els programa EuroTap, reconegut a tota
seus 1.309 metres de longitud amb Europa pel seu prestigi en l’anàlisi
dos tubs de trànsit unidireccional d’infraestructures de mobilitat. Les
acullen una intensitat mitjana diària conclusions de l’avaluació van ser les
de 27.000 vehicles, dels quals un 3% esperades i van catalogar el túnel
són vehicles pesants. Tot i que en el com a molt pobre en matèria de semoment de la seva construcció va guretat. La resposta del Consistori
ser dotat de totes les instal·lacions de no es va fer esperar i immediatament
es va començar a
seguretat conegutreballar en les mides i aplicables,
El
2006,
el
programa
llores del túnel, proamb el pas dels
jectant dues fases
anys aquestes es d’infraestructures
van quedar obsole- EuroTap va qualificar d’actualització i canvis per adequar-lo a
tes, fent necessària
el túnel com a molt
les noves exigènuna actualització.
cies de seguretat. A
L’any 2006, el pobre en matèria de
finals de desembre
llavors regidor de seguretat
de 2007 va finalitSeguretat i Mobilitat

zar la primera fase amb les modificacions que detallem tot seguit.

Sistema elèctric i PCI
Durant la primera fase de renovació s’ha procedit a canviar tots els
quadres elèctrics de les sales tècniques, i a la instal·lació de SAI amb 30
minuts d’autonomia. D’altra banda,
s’ha substituït tot el cablejat, tant de
les sales tècniques com de l’interior
del túnel, i s’ha instal·lat enllumenat
d’evacuació. Al túnel també s’hi ha
instal·lat dos sistemes de detecció
d’incendis. El primer està centralitzat
a les sales tècniques, amb detectors
analògics i la central de detecció a la
boca nord, i el segon actua com a detector lineal d’incendis en túnel, amb

Els semàfors bicolors vermell-àmbar i les senyals de
trànsit de velocitat màxima permesa són novetats que
s’han incorporat enguany.

diverses zones de detecció d’incendis independents. A banda dels sistemes de detecció, s’ha instal·lat un sistema d’extinció amb BIE 25 mm semirígides, i que també pot subministrar el cabal de les BIE de 45 mm.

Pel que fa a la video-vigilància,
s’ha ampliat el circuit tancat de càmeres de televisió a l’interior del túnel, que permet visualitzar tota la
seva longitud des del centre de control del carrer Lleida. A més, ha estat
implantat un potent sistema de
Detecció Automàtica d’Accidents
(DAI), que avisa en temps real de
totes les incidències que es produeixen. En matèria de senyalització,
s’han incorporat panells electrònics
de missatge variable tant a l’entrada

com a l’interior del tú__.Finalment, per
nel, per poder infor- S’han instal·lat dos
actuar en casos
mar els conductors sistemes de detecció extraordinaris en
en cas d’emergència
què el túnel hagi
d’incendis, un
o situació anòmala.
de ser tancat, a
analògic
i
un
lineal,
Així mateix, s’han inles entrades s’han
corporat semàfors bi- així com un sistema
instal·lat semàfors
color vermell-àmbar,
bifocus i barreres
d’extinció amb BIE
quadres de senyalitautomàtiques amb
zació de carrils i nous
sirenes d’avís que
senyals de trànsit que recorden la s’activen abans de la seva baixada.
velocitat màxima permesa.
A més a més, a l’interior del túnel
s’han intal·lat balises lluminoses per
Gestió centralitzada
tal de guiar els usuaris i millorar la
visibilitat general. 
Una altra millora és que
s’ha configurat un sistema
de gestió tècnica que centralitza la informació subEl Túnel de la Rovira encetarà el
ministrada pels diferents
2008 la segona fase de millores en la
dispositius instal·lats al
seguretat. La remodelació preveu
túnel: sistemes de senyaadaptar el sistema de ventilació i
lització i tancament, PCI,
substituir les lluminàries actuals, així
instal·lacions elèctriques,
com instal·lar un cablejat resistent al
sistema de video-vigilància
foc i una nova escomesa d’energia
i DAI. Les dades arriben a
elèctrica, amb doble subministrala sala tècnica de la boca
ment per a garantir el funcionament
nord i a la Sala Conjunta de
dels equips en cas de fallada.
Bombers, Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra. En
sentit invers, les ordres
que s’envien des d’aquests
centres de control arriben El passat 20 de desembre el túnel va romandre tancat
alhora als diferents dispo- durant unes hores per instal·lar les noves barreres
sitius del túnel. _________ automàtiques.

Segona fase de millores
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Càmeres i senyalització
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PARLEM DE

Gestionant els recursos
sanitaris de l’SPEIS
Tot i gaudir d’autonomia en les seves actuacions, el Grup Sanitari treballa com
un engranatge més de Bombers gràcies a la tasca de l’equip de gestió, que
coordina el material, els torns i la formació dels 23 sanitaris de l’SPEIS.

FAHRENHEIT•451

Rosa Silva, en funcions administratives, Juan Ignacio
Paso, metge, Pilar Pulgar, cap del Grup Sanitari de
l’SPEIS, i Vicente Arcos, bomber.
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“La funció dels sanitaris és tant l’as - gramar i coordinar les guàrdies, la
sistència a les víctimes com la pre- formació, les necessitats de material
venció de la salut i l’auxili als bom- sanitari, i d’un llarg etcètera de tasbers durant la intervenció i al parc” ques imprescindibles per a què els
,afirma Pilar Pulgar, cap del Grup sanitaris desenvolupin la seva feina
Sanitari (GS). “Quan hi ha un avís no- amb eficàcia. Aquest treball, menys
més han de pujar a l’ambulància i fer visible però indispensable, el duu a
la sortida. La dinàterme l’equip de
mica és igual que en
Coordinar els torns gestió del GS, amb
intervenció perquè
Pilar Pulgar al capels sanitaris estan de treball i la
davant, recolzada
integrats als torns”. formació dels
per Rosa Silva i
Darrere d’aquesta sanitaris, o revisar
Vicente Arcos.
responsabilitat i auLa gestió saniel material mèdic,
tària demana coortonomia trobem un
dinació i eficàcia
equip de persones són tasques clau
que s’ocupa de proper tal que el servei

funcioni satisfactò__.Vicente Arcos és
riament. Pulgar pla- “Un sanitari només
el tercer membre
nifica les jornades té dues mans,
de l’equip. Aquest
de treball dels 23
bomber és el resper això és
sanitaris, fent la preponsable del conimprescindible
que
visió de guàrdies,
trol diari de les amvacances i baixes, i els bombers
bulàncies: el seu
controlant que es
sàpiguen ajudar-lo” estat de neteja, que
compleixin sempre
estiguin ben equiels mínims pactats.
pades i operatives...
“La mitjana d’edat és de 51 anys, així i de resoldre qualsevol incident punque no és estrany que hi hagi un ele- tual. Arcos també s’encarrega de devat índex d’incidències, per això hem manar el material sanitari i fàrmacs
ideat les guàrdies ‘imaginàries’ per per als parcs, i de distribuir-lo cada
tenir cobert qualsevol imprevist”.
setmana als companys.
Alhora, Pilar programa la formació que reben els sanitaris segons Reciclatge formatiu
les necessitats que el grup expressa
al llarg de l’any, coordinant els cursos
L’equip de gestió organitza jornaamb els docents -els propis sanitaris des de reciclatge per que els sanitaper torn- i l’assistència del personal. ris estiguin al dia de les novetats en
A més, organitza i supervisa els grups el camp sanitari d’emergències:
de treball per a congressos i jornades “Acabada la formació programem el
on participen els sanitaris del Cos.
procediment sanitari que aplicarem
La feina de gestió està recolzada al servei”, explica Pilar. Això els ajuda
per Rosa Silva, administrativa de a planificar la formació que més tard
l’equip sanitari. A més de “dur al dia rebran els bombers i permet actualitla paperassa”, Silva elabora l’estadís- zar el material de les ambulàncies. A
tica d’accidentalitat dels bombers, un banda del reciclatge, els sanitaris fan
informe propi que els ajuda a veure cursos específics per saber aplicar la
les situacions de risc que pateixen i tasca d’infermeria en el servei de
quines lesions en deriven, per millo- Bombers, en situacions d’incendi,
rar la prevenció en salut laboral.___ rescat urbà o matèries perilloses. _

Cursos per a Bombers
L’equip de gestió del GS s’encarrega de la formació sanitària de les
noves promocions, col·laborant amb
l’Escola de Bombers i durant el curs
d’adaptació a l’SPEIS, i també de la
formació sanitària de reciclatge a la
resta de bombers. “És necessària
una formació pràctica que incentivi
el treball en equip a l’hora d’assistir a
les víctimes”, assegura Pilar Pulgar,
que conclou: “Un sanitari només té
dues mans, i si es troben amb una
víctima crítica és imprescindible que
els bombers sàpiguen com actuar
per ajudar-lo. L’important és un bon
funcionament en equip”. 

A l’esquerra, el dispensari on treballa l’equip de gestió del Grup Sanitari. A dalt, el bomber
Vicente Arcos comprova l’estat del material sanitari en una de les ambulàncies de l’SPEIS.

Tant bombers com sanitaris poden adreçar-se en qualsevol
moment al dispensari, espai de treball de l’equip de gestió, on
es resolen dubtes sanitaris del personal del parc, es fan les
vacunacions de primera instància i les antigripals, i dos dies per
setmana hi passa consulta el Dr. Juan Ignacio Paso, metge de
capçalera de tot el servei. “Nosaltres portem més els temes
d’intervenció i ell és qui porta les baixes laborals, incidències
amb la mútua, etc., però alguns procediments sanitaris els fem
entre els dos”, explica la cap del grup.
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El dispensari
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Bombers i famosos
units contra el càncer
L’SPEIS edita un calendari per recaptar fons per a la lluita contra el càncer.
Bombers i personatges populars es retraten a l’almanac solidari protagonitzant
diferents escenes de la vida bomberil en clau d’humor.
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Toni Clapés, Jordi Hereu o Yvonne Reyes han compartit
sessió fotogràfica amb multitud de companys del Cos.
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No hi ha músculs en tensió ni
jocs de llums i d’ombres, el calendari 2008 impulsat pels bombers de
Barcelona s’allunya dels tòpics. Ara,
cada pàgina retrata una escena coral de bombers al volant de la mítica
on apareixen desenes de companys Genoveva. Un reguitzell de cares cocompartint protagonisme amb dotze negudes entre les que també s’hi han
famosos de la més diversa mena. Des comptat Santi Millán, Queco Novell,
de la televisiva Yvonne
Pilar Rahola, Judith
Reyes en un rescat
Mascó, Asha Miró, el
per façana estil caCares populars i el grup Los Manolos,
marot dels germans
Peret, la coreògrafa
Marx; a Manel Fuen- Col·lectiu Negatiu
Sol Picó i Mònica
tes vestit de bus de de fotògrafs s’han
López. En la iniciativa
l’SPEIS, Toni Clapés sumat al calendari
han participat també
fet un nus de màneel productor de TV3
de bombers d’ajuda Jordi Muñoz, l’estudi
gues o l'alcalde Jordi Hereu comandant contra el càncer
de disseny Xtutatis i
una massiva sortida
el Servei Estació.___

Combatre el càncer
No només canvia la imatge, la motivació de l’almanac de l’SPEIS per al
2008 també és diferent. Tots els beneficis del calendari aniran a parar a
l'Associació Espanyola Contra el
Càncer – Catalunya Contra el Càncer.
El projecte solidari ha estat possible
gràcies a la col·laboració desinteressada del Col·lectiu Negatiu, un grup
de fotògrafs de diversos diaris de la
ciutat que han sumat el seu esplèndid
treball professional i els seus ‘contactes’ a la iniciativa. 

Ja ha arribat el nadó 101!
El dispensari de Cofradía està de celebració: ja han nascut més de cent nadons.
El centre mèdic, creat el 2005 per Acció Solidària i Logística en una barriada
d’Hondures, ha donat resposta sanitària a més de 20.000 persones.
El centre mèdic creat per Acció
Solidària i Logística ha esdevingut un salt en la qualitat de vida de la
població de Cofradía (Hondures). La
prova més evident de les millores experimentades és el centenar de nens
que hi han nascut des de la seva creació, fa dos anys. Però l’ONG no es
conforma i ha decidit encetar nous
projectes de cara als propers mesos.
De moment, està finalitzant la construcció d’un centre mèdic a Choloma,
una de les zones més pobres del
país, i està adequant la zona exterior
del dispensari de Cofradía per habilitar-hi una sala d’espera amb més capacitat. A més, a principis d’any començaran les obres d’ampliació del
recinte, al que s’afegirà un local social que ajudarà a complir l’objectiu
final del projecte: que el dispensari
sigui gestionat pels agents socials

de la zona. ASL manté una estreta relació amb Bombers de Barcelona.
Més del 40% dels socis de la ONG
pertanyen al Cos i participen dels
projecte mitjançant aportacions econòmiques, amb la recollida de material i visitant la zona per col·laborar en
el dispensari. Si vols contribuir a millorar la vida de milers de persones
amb petits gestos, visita el web
www.ong-asl.com i informa-te’n. 
Una metgessa del centre mèdic de
Cofradía atén a un infant. (Arxiu)

Un metge del dispensari realitza les
cures a un nen sobre la taula
d’observació. (Arxiu)

La Caravana de l’ONG Barcelona Acció Solidària ja és de nou a
casa, després de completar la ruta
que l’ha dut a recórrer el Marroc,
Mauritània, Senegal i Gàmbia. La
Caravana Solidària amb l’Àfrica
Occidental 2007, que enguany ha
comptat la seva setena edició,
ha transportat el material recollit
durant tot l’any per una trentena
d’ONG catalanes. Un material que
servirà per donar resposta a 81projectes de cooperació que es duen a
terme a terres africanes. Durant tres
setmanes, una flota de sis camions,
tres cotxes tot-terreny, una ambu-

lància i un vehicle adaptat per a minusvàlids, ha realitzat un itinerari de
més d’11.000 quilòmetres carregada amb 90 tones d’ajuda, principalment material sanitari i escolar,
que contribuirà a pal·liar algunes de
les mancances d’aquests països.

Bombers entre les dunes
La Caravana Solidària va sortir de la
plaça Sant Jaume el passat 23 de
novembre, i dos dies després arribava al port de Tànger, al Marroc.
Entre els 22 membres que enguany
han format part de l’expedició s’hi

compten companys de l’SPEIS. A
més d’aquesta participació i implicació personals, Bombers col·labora
amb la iniciativa solidària amb la
donació de material sanitari.
__.Durant l’expedició la Caravana
ha hagut de superar contratemps,
com l’enfonsament d’un camió
mentre travessaven una pista de terra al Senegal, i ha viscut moments
inoblidables com les espectaculars
rebudes als poblats de la zona de
Casamance. Si voleu conèixer el dia
a dia de l’expedició podeu trobar els
relats i fotografies a la pàgina web
www.caravanasolidaria.org . 
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90 tones de solidaritat ‘en ruta’
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AL MARGE

XVII Jornades Nacionals
de Sanitaris de Bombers
Aranda de Duero (Burgos) va acollir el 22 i 23 de novembre la XVII edició de les
Jornades Nacionals de Sanitaris de Bombers. Professionals de tot l’estat van
presentar els resultats de la seva experiència en situacions d’intervenció.
Les Jornades Científiques, que
organitza cada any l’Associació
de Sanitaris de Bombers d’Espanya,
van reunir a professionals sanitaris
integrats en els cossos de bombers
de tot l’estat per actualitzar i intercanviar els coneixements i tècniques
que s’apliquen a les diferents autonomies.
Enguany es van celebrar dues
taules rodones i sis ponències, a càrrec del Grup Sanitari de Bombers
de Barcelona, metges de la Comunitat de Madrid, el Cos d’Aranda
de Duero i el Servei Sanitari de Saragossa, a més de comptar amb la
participació de la Universitat de Lleó
i de Bombers de la Generalitat.
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Conductes suïcides

30

El Grup Sanitari de l’SPEIS va
presentar dues ponències. La primera, sobre la prevenció de conductes suïcides a partir de les conclusions extretes d’un informe elaborat en col·laboració amb
l’Hospital de Sant Pau. Un tema en
el que també va incidir el Dr. Ferran
Lorente, psicòleg consultor d’emergències del Cos de Bombers de la
Generalitat. Lorente va donar pautes d’intervenció amb possibles suïcides, remarcant la importància de
“no tenir pressa” en aquest tipus de
situacions, així com de saber afrontar-les en cas de fracàs.
En la segona ponència, els TS
de Barcelona van destacar la impor-

Sobre aquestes línies, alguns dels assistents a les jornades. A la dreta, la intervenció d’un dels companys de
l’SPEIS a Aranda de Duero.

tància de l’atenció
lat Factors condisanitària avançada Professionals de
cionants del rendien els accidents de Barcelona, Madrid,
ment del personal
trànsit. Una atenció
especialista
en
Saragossa o Lleó,
que no s’ha de limil’extinció d’incendis
tar a una immobilit- van exposar els
forestals, que azació bàsica, sinó a resultats de la seva
punta el mantenitots els aspectes
ment físic a qualseexperiència
hemodinàmics i de
vol edat, la ingesta
valoració de l’estat
energètica adede la víctima que poden presentar- quada a la duresa de l’actuació i una
se. Els sanitaris de l’SPEIS també hidratació conseqüent al desgast hívan ressaltar el maridatge bomber- dric, com els tres aspectes fonamensanitari com a binomi necessari per tals que ha de tenir en compte el
a la correcta atenció primària de les personal que intervé en focs foresvíctimes.
tals. Per la seva banda, el Servei de
Saragossa va presentar els resultats
Rendir en focs forestals de la seva experiència en el tractament de casos d’intoxicació per ciaLa Universitat de Lleó va contri- nur, gas habitual en els incendis,
buir a les jornades amb l’estudi titu- amb el fàrmac hidroxicobalamina. 

EL CAU DEL JUBILAT

Escapada al Parc
d’Ordesa i al Mont Perdut
Aragó va ser el destí escollit per gaudir d’un cap de setmana curt però intens.
Els paisatges pirinencs, replets d’arbredes i vegetació, així com l’encant del
poble d’Aïnsa, van sorprendre gratament els socis que van participar al viatge.
La nodrida expedició del Cau del Jubilat posant en
família al santuari de Torreciudad, el 27 d’octubre. En
petit, les magnífiques vistes de les que van gaudir
durant el viatge.

Amb el Parc de l’Eixample com
a punt de sortida i sota una pluja
poc engrescadora, els 52 socis del
Cau vam pujar a l’autocar per desplaçar-nos fins al Pirineu aragonès.
Sortosament, les previsions meteorològiques van encertar i tot just deixar Barcelona el cel s’obria per donar pas a un sol radiant. Amb aquesta nova perspectiva, i a mesura que
avançàvem quilòmetres, creixia el
nostre entusiasme per la visita que
faríem al Parc Nacional d’Ordesa i al
Mont Perdut. Érem conscients de
que recórrer les 15.000 hectàrees
del Parc en dos dies era del tot impossible, però passejant per les valls
i envoltats d’arbredes i vegetació en
estat pur, vam gaudir d’uns paisatges
grandiosos i difícilment oblidables.
Tot just arribar, i abans de dirigirnos al Parc Nacional, vam aproparnos al santuari de Torreciudad, situat
a prop de Graus, erigit l’any 1975 pel
fundador de l’Opus Dei. Després
d’un audiovisual il·lustratiu, vam fer la
visita acompanyats d’una guia que
ens va explicar les singularitats arquitectòniques de l’edifici, així com
les característiques del retaule del

santuari, amb una talla romànica de
la verge, entre d’altres molts detalls.
Després d’aquest parèntesi cultural, vam endinsar-nos al bell mig de
la natura seguint el curs del riu Ara,
entrant per la vall d’Ordesa. Aviat ens
vam trobar monumentalment envoltats de cingles i farallons, que es van
encarregar d’ocultar el sol molt abans de que s’acabés el dia. Tot passejant encisats a través del bosc,
vam trobar el riu Arazas, un afluent
de l’Ara que forma la famosa i remota
cascada de la Cua de Cavall. Nosaltres, però vam limitar-nos a observar
els primers salts d’aigua, admirant el
paisatge que els envoltava.
A la nit, vam allotjar-nos a Aïnsa,
un preciós poble d’uns 2.000 habitants que conserva les restes d’un
castell medieval, amb la torre i les

muralles, el pati d’armes i l’Església
romànica de Santa Maria. Després
de recuperar forces i compartir uns
bons àpats a taula, vam visitar la
Vall de Pineta, a l’altre vessant del
Mont Perdut, amb unes serralades
tan imponents com les d’Ordesa
però que donen la sensació de trobar-se en un espai obert, i amb uns
contrasts cromàtics molt vius. De
tornada a Barcelona vam passar
l’estona amb animades converses,
tot recordant les belleses naturals
que havíem visitat. Dos dies d’excursions i paisatges de postal que
ens va satisfer a tots. 
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II Jocs Europeus de
Policies i Bombers 2008
Pontevedra ultima els preparatius per acollir l’estiu vinent els Jocs Europeus de
Policies i Bombers. En aquesta segona edició es presenta una oferta esportiva i cultural millorada, amb la que s’espera superar els 3.000 participants.
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Els Jocs Europeus acolliran 39 modalitats esportives. A la imatge de
fons, la desfilada dels
equips que van prendre
part en l’edició 2006.
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Els II Jocs Europeus de Policies i
Bombers, que se celebraran del 23
al 29 de juny de 2008, comencen a
prendre forma. Enguany el torneig
inclourà 39 modalitats esportives diferents, que van des de les més tradicionals com l’atletisme o el futbol, fins
a d’altres específiques dels cossos de
bombers com el muster o les motobombes. A més d’ampliar el circuit esportiu, el president d’Europolyb, José
Carlos Baquero, va manifestar la intenció de “potenciar la vessant social i
cultural de l’esdeveniment”. Paral·lelament a les proves s’organitzaran concursos de narració i de fotografia, així
com nombroses conferències i taules
rodones de formació continuada per
als participants, on “la interculturalitat i
la internacionalitat jugaran un paper
fonamental”. Amb aquesta oferta els
organitzadors esperen convocar uns

3.000 agents i bombers de tota
Europa, el doble que en la primera
edició disputada el 2006.

quotes d’inscripció diferents. Per ampliar informació podeu consultar el
web: www.europolyb.net. 

De Galícia a Europa
Pontevedra seguirà sent la seu
oficial dels Jocs, tot i que s’intentarà
descentralitzar la competició ampliant
el marc geogràfic a municipis veïns
com Poio, Sanxenxo, Marín o La
Estrada, entre d’altres. Segons l’organització, ciutats com Barcelona,
València, Madrid o Santa Cruz de
Tenerife han expressat el seu desig
d’acollir les futures edicions.
Les inscripcions per a l’Europolyb
2008 ja estan obertes. La quota per a
participar-hi és de 60 euros per una
prova, més 10 euros per cada competició addicional que es vulgui disputar.
Les activitats extra-esportives tenen

Mundials a Liverpool
El 2008 és any d’esport bomber. Del
25 d’agost al 2 de setembre, dos
mesos després de l’Europolyb, se
celebraran els Jocs Mundials de
Bombers a Liverpool. S’espera que
uns 5.000 bombers es desplacin a la
ciutat bressol dels Beatles. Enguany
la competició inclourà 60 modalitats,
algunes tan dispars com la cursa en
kajak, la boxa, el pòquer o el tir amb
arc. L’esport es completarà amb activitats culturals i turístiques, aprofitant la designació de Liverpool com
a Capital Cultural Europea pel 2008.

Triple setmana blanca a l’SPEIS
L’èxit de les esquiades que s’organitzen cada hivern entre els companys de l’SPEIS ha donat lloc a una
situació curiosa: als taulells dels
parcs s’anuncien tres setmanes
blanques, consecutives, per al mes
de gener. Andorra, Baqueira -Beret
i Cerler són les tres destinacions
entre les que podeu triar per gaudir
de la neu i de l’esquí amb els companys d’aquest i d’altres cossos de
bombers i de policia d’arreu de
Catalunya. Però que ningú es refiï:
les places són limitades i, vista
l’experiència d’anys anteriors, quan
l’allau de peticions va fer tancar les
inscripcions molt abans del previst,
convé que els fans de l’esquí reserveu aviat. 

Aragó, Catalunya i Andorra: triple oferta per gaudir de la neu i de l’esquí en la millor companyia.

Els companys que van ser a València, després d’ascendir els 631 graons de l’hotel Hilton: Luis
Manzaneda, Josep Gimeno i Raúl Gómez; fent la foto,
qui completava el quartet: José Mª Mateo.

Per commemorar el seu 150
aniversari, els Bombers de
València van organitzar una cursa
vertical a l’Hotel Hilton. El 10 de novembre es van reunir 160 bombers

d’arreu d’Espanya, tots ells professionals en actiu i vestits amb l’equip
de protecció complet, al peu de
l’edifici més alt de la capital chè: 30
plantes i 117 metres d’alçada. El
vencedor de la prova va aturar el
cronòmetre a 4 minuts i 27 segons.
Quatre companys de Barcelona van
prendre part en l’ascensió als 631
esglaons del singular edifici. Raúl
Gómez i José Mª Mateo van ser, respectivament, cinquè i sisè classificats de la general, i aquest últim va
pujar al primer lloc del podi en la
prova per equips. Actualment, els
fans de l’Stair Race projecten organitzar per al 2008 un circuit a nivell
estatal, en el que els 70 bombers
més ràpids, per temps i categoria,
competirien al llarg de tot l’any en
sis curses verticals a diferents
torres del país. 
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Amunt a València
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Cicloturisme als Ports de
Beseit
El 25 de setembre la secció ciclista de l’ACE vam organitzar una
travessa de Saragossa a Ulldecona
per fer l’ascens als Ports de Beseit.
Ens vam desplaçar en tren fins a
Nonaspe, a la comunitat aragonesa,
des d’on vam iniciar la marxa, i vam
seguir el curs del riu Algars, gaudint
del bosc i dels pobles abandonats
que esquitxaven el paisatge. Un cop
arribats a Lledó, vam enllaçar amb
la Via Verda de l’Alt Camp fins a
Valderrobles, on vam donar per conclosa la primera etapa de la ruta,
amb 73 kilòmetres a les esquenes.
La segona fase de la marxa ens va
portar fins a Beseit, per encarar
l’ascens als Ports del mateix nom,
primer per la pista del Parrizal i tot
seguit pel camí que condueix a

Els companys de la secció ciclista de l’ACE, en un moment de la travessa als Ports de Beseit.
Fredes, creuant les comunitats aragonesa, catalana i valenciana. Des
d’aquest poble vam iniciar un descens vertiginós fins a La Sènia, tot
delectant-nos amb la imatge de
postal del monestir de Benifassar,

el primer que es va edificar a terres
valencianes, al segle XIII. Ulldecona
va posar el punt i final a aquesta
jornada de cicloturisme pels paratges naturals de les comunitats
veïnes, abans de tornar a casa. 

Frontó nadalenc
Del 17 al 20 de desembre, l’Associació Cultural i Esportiva de Bombers de
Barcelona organitza el primer Campionat de Nadal de Frontó per parelles.
La competició, que es disputa al poliesportiu del parc de l’Eixample, està
oberta també als agents de la Guàrdia Urbana, Policia Nacional i Mossos
d’Esquadra. 
El traç de David Zapater il·lustra el divertit cartell del 1r Campionat de Frontó de l’ACE.
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Un any més...i ja en van 29
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Gresca i rialles al berenador Els Tres Tombs, on es van
reunir els companys de la promoció del 78.

Coincidint amb el primer dijous
de novembre, la lleva dels ‘contractats el 1978’ va reunir-se al berenador Els Tres Tombs, al poble d’Avinyonet, per celebrar la seva tradicional trobada anual, en la que el bocaorella fa que cada any es reuneixi un

grup més nombrós. Un matí de costellada, xerrera i companyonia que va
aplegar a 34 bombers amb l’excusa
–sempre vàlida– de rememorar els
29 anys que fa que són a la casa, i al
que també s’hi van sumar altres companys en actiu i jubilats del Cos. 

FLAMARAD
FLAMARADES

Medalla d’honor a l’SPEIS
La Guàrdia Urbana va concedir a
Bombers de Barcelona la distinció
honorífica en categoria d’argent “per
la seva tasca diària de col·laboració i
coordinació amb la Guàrdia Urbana,
reforçada amb la seva incorporació a
la Sala Conjunta de Comandament”.

L’entrega del guardó va tenir lloc el
27 de setembre al Saló de Cent de
l’Ajuntament, durant l’acte inaugural
de les festes del Patró de la policia
municipal. El Director de l’SPEIS,
Joan Pedreny, va ser l’encarregat de
recollir la medalla en nom del Cos. 

Sant Joan de
Déu, nou i
REC: pànic a l’Eixample
il·luminat
Joan Pedreny rep de mans de l’alcalde la medalla al
mèrit de la Guàrdia Urbana en nom de l’SPEIS.

La talla restaurada del Patró ja és a la biblioteca.

Els companys del torn E de
l’Eixample van ser els extres de
luxe de la nova pel·lícula de Jaume
Balagueró i Paco Plaza, REC, que
van rodar part del llargmetratge a les
instal·lacions del Central. El film, que
va obtenir molt bones crítiques en
els festivals de Venècia i Sitges, es
va estrenar el 23 de novembre i té
com a fil argumental una reportera
de la televisió local, Àngela, que vol
seguir en directe la feina dels bombers i els acompanya durant el torn
de nit. L’avís d’una sortida, aparentment rutinària, aviat es convertirà en
una matança per causes desconegudes. Les escenes de terror, que se
succeeixen al llarg de la cinta, l’atmosfera claustrofòbica i la gravació
a pols del càmera de televisió local
ajuden a crear un clima de por i d’incertesa que domina tota la pel·lícula.
Els directors van voler dotar de realisme les escenes del parc, i el torn E
va ser l’escollit per a representar el
dia a dia dels bombers, amb l’actuació estel·lar d’Andreu Clarella com a
cap del torn (un paper que ja duia
après de casa), molt aplaudida pels
companys. A hores d’ara, segur que
més d’un ja espera amb impaciència

que surti el DVD per tenir un record
del seu pas pel món de la gran
pantalla. 
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L’estàtua del Patró llueix com
nova després del procés de restauració a què ha estat sotmesa. La
talla de fusta de Sant Joan de Déu
es va comprar fa més de 50 anys,
mitjançant les aportacions dels companys de La Cultural. El sant va estar
al despatx de l’antic cap de Bombers
de Barcelona, Josep Maria Jordán,
fins la seva jubilació, i després va ser
traslladat a la biblioteca del Central.
Amb el pas dels anys, a causa de la
humitat i de la pols, l’estàtua havia
quedat bastant malmesa i, des de la
junta de l’ACE, es va aprovar la seva
restauració per mitjà de José María
Mateo. El toc de gràcia va arribar de
mans del senyor Pardos, qui va proporcionar un focus per il·luminar-la, i
de Caixa Catalunya, que va aportar
una vitrina per protegir el sant. 
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LA NOSTRA GENT

“Tinc 3 passions: el meu
fill, Bombers i la caravana”
Un tifó de bon humor al parc i dues mans esteses a la solidaritat amb els més
desfavorits d’Àfrica: són les dues cares de Juan Toribio. Als seus 60 anys, la
fama de bon company, de bromista i, també, d’un xic malparlat, el precedeix.

Juan Toribio s’enfunda el jaquetó. Un gest repetit mil
vegades en els 33 anys que duu de servei a Bombers.
En tot aquest temps no ha perdut ni gota de la seva
passió per aquest ofici.

Juan Toribio passeja el seu físic
robust i el seu semblant alegre
pel Central. Ha deixat a mitges la
partida de parxís a la cantina i ens
condueix a la biblioteca per fer l’entrevista “més tranquils”. Mentre recorrem el passadís, un incaut que passa
massa a prop s’aparta d’un salt per
esquivar el ganxo que li llança Toribio.
El jove company s’escapa de poc,
mentre s’allunya tot rient.
“Potser està malament dir-ho,
però tinc molts amics a Bombers, per
això hi sóc”. Toribio duu 33 anys al
Cos i més de 20 al parc de
l’Eixample. “Tots els companys que
tinc aquí són excel·lents persones.
Som una família. Si no m’hi volguessin diria ‘doncs a prendre pel sac’”.
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Tu tira’t a l’aigua
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Sentir explicar a Toribio com va
acabar sent bomber és com un acudit d’aquells bons i ben explicats.

“Quan era petit ja volia ser bomber, presentar i em van dir que havia d’aperò per a mi era quelcom inimagi- creditar un ofici, demostrar el meu
nable”. Potser per això, Toribio va estat físic... i nedar. I vaig pensar:
decantar-se per la mecànica. Però ‘Hòstia, cagada’; perquè de nedar
vet aquí que un dia, mentre treba- no en sabia”.
llava en un taller de planxisteria, va
Toribio va passar tres mesos
conèixer un bomber que venia a preparant-se. “El dia de la prova de
arreglar el seu cotxe. “Quan li vaig natació li vaig dir a un home vestit
veure l’escut de
de blau: ‘Senyor, no
Bombers, per a mi ja
sé nedar’. I ell em va
“Estem
tots
una
era un heroi, i li vaig
contestar: ‘Tu tira’t a
preguntar què calia mica tocats del
l’aigua, que aquí el
fer per ser bomber”. bolet, de bombers
que importa és que
quan et donin una
La coincidència va
no n’hi cap de
ordre, tu la compleifer que en aquell
moment s’estigues- normal... bé, potser xis’”. Així que, com
va poder, va creuar
sin organitzant opo- a les oficines”
la piscina. Al arribar
sicions. “Em vaig

a l’altra banda, l’home de blau li etzibà: ‘Veus com has arribat!’. “I és
clar que havia arribat, si m’havia begut mitja piscina!”, recorda Toribio.
Aquell home era el senyor Jordán.
“Déu el tingui en la seva glòria, perquè em va haver d’aguantar 25
anys!”, s’exclama. Toribio va entrar el
darrer de la seva promoció, encara
recorda com el llavors Cap de Bombers li va dir: ‘El primer o l’últim, el
cas és que estàs a dins. Ara, intenta
fer pels demés el mateix que t’agradaria que ells fessin per tu’. Un consell que Toribio ha seguit sempre al
peu de la lletra.

Bombers ‘tocats de l’ala’
“Bombers va ser la meva vida fins
que em vaig casar...”, comença a explicar Toribio, però de seguida es corregeix: “No va sortir bé perquè jo
m’estimava més Bombers que a la
meva dona...és així... i sabia que
Bombers havia de durar tota la vida”.
Això sí, d’aquell matrimoni va sorgir
el seu fill, de qui assegura que li té
“el cor robat”.
Toribio té una definició molt clara
del caràcter bomberil: “Estem tots
una mica tocats de l’ala, de bomber
no n’hi ha cap de normal, només els
que estan a les oficines... i d’aquests...
no tots”.

Toribio ‘posa’ amb la model i presentadora Judit
Mascó, amb qui comparteix la vocació d’ajudar al
Tercer Món a través de l’ONG Barcelona Acció
Solidària.

llen per una ampolla
“Cada any pugem
d’aigua, i t’adones de Toribio participa
als camions per fer
com els podem aju- cada any a la
14 o 15 mil quidar”. Sap de què
lòmetres. Duem el
Caravana
Solidària
parla, ha creuat set
material de les ONG
vegades el nord d’À- portant ajuda als
que treballen allà,
frica, col·laborant en més necessitats
porta a porta, a cada
el projecte Caravana
poble o a cada prodel nord d’Àfrica
Solidària que imjecte de cooperació”.
pulsa l’ONG BarceQuan se li pregunta
lona Acció Solidària. Ha estat al si l’experiència és dura, Toribio conMarroc, Gàmbia, Senegal, Mauritània; testa sense embuts: “El dur és el que
fins i tot a Beirut l’any passat, quan va passa aquesta gent, es mereixen
esclatar l’anomenada crisi del Líban. més ajuda de la que se’ls dóna”. 

Caravana solidària

Enguany Toribio viatja per setè cop a l’Àfrica amb la Caravana Solidària. A les imatges, amb Jordi Hereu i
al volant d’un dels vehicles en la sortida de la caravana des de la plaça Sant Jaume, el 23 de novembre.
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Després de riures i bromes, toca
parlar d’una altra vessant clau en la
vida de Toribio: la de la solidaritat. En
parlar d’aquest tema, adopta un to
molt més seriós: “Aquí vivim molt bé,
tenim totes les necessitats bàsiques
cobertes, però al Tercer Món estan
molt fotuts. Veus a nens que es bara-
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L’ICEBERG
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Per David Zapater
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