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Fuita química al Morrot

44 nous bombers i
27 comandaments
La Prevenció recorrerà
tots els barris de BCN
La història de la Brigada
Especial de Rescat
www.bcn.cat/bombers

Prevenció, Seguretat i Mobilitat
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Diverses dotacions de Bombers de Barcelona al Moll del Morrot,
al costat del contenidor K-1, després d’intervenir en la fuita de
dimetilamina que es va produir en un contenidor cisterna el
passat 23 de maig.
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EDITORIAL
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Educar
davant del foc
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La tasca del Cos de Bombers de
Barcelona comprèn una comesa,
si bé menys lluïda que les intervencions, imprescindible per salvaguardar la bona marxa de la nostra
ciutat i la vida dels nostres veïns i
veïnes. Un compromís que implica
a tot el Servei i que és el d’ensenyar els barcelonins a conèixer, prevenir i actuar davant del foc.
Per aquest motiu, el passat mes
de maig hem endegat la iniciativa
Prevenció i autoprotecció als barris.
Una campanya de conscienciació
ciutadana a càrrec dels monitors de
l’SPEIS, que recorrerà tots els districtes de la ciutat oferint una vintena de xerrades i exhibicions al carrer. Sempre, sense descuidar la
tradicional tasca formativa que el
servei realitza als centres escolars i,
a través del Fòrum de la Prevenció
del Foc, també amb gremis i associacions professionals.
Tot això, perquè sabem que implicar a la ciutadania en la nostra
lluita diària contra els incendis és la

millor manera de reduir el protagonisme del foc i, en especial, les seves sovint tràgiques conseqüències.
Enguany també estem d’enhorabona per la incorporació el passat
mes d’abril d’una nova lleva de 44
bombers. Un reforç de l’estructura
operativa de l’SPEIS que complementa la promoció simultània de 10
nous caporals, 10 sergents, quatre
sotsoficials amb categoria de cap
de parc i tres caps d’unitat.
I mentre assistim al rejoveniment i a la consolidació dels comandaments, els bombers de Barcelona seguiu demostrant dia rere
dia la vostra professionalitat i servei
a la ciutat. L’acurat treball per controlar la fuita química del 23 de
maig al Moll del Morrot, o la dada
que hem conegut recentment i que
revela que el passat any vam registrar el millor temps de reacció en
serveis urgents de tota la nostra història, són només un botó per mostrar l’excel·lència d’aquest Cos i de
les persones que en formeu part. 

CANDENT

La família creix
Bombers de Barcelona rep saba nova per dotar d’un millor servei a la ciutat. El
24 d’abril van presentar-se oficialment els 44 nous membres del Cos, que finalitzaran les pràctiques al juliol, i els 27 companys que han promocionat.

La promoció de l’oferta pública 2007 i els comandaments recent promocionats posen en família amb les
autoritats a l’escala de l’Ajuntament, després de l’acte
oficial celebrat el 24 d’abril.

bre els distintius de la seva nova
categoria professional entre aplaudiments de l’auditori. Des d’aquell
moment, Antonio Cabeza passava a
ser Cap d'Unitat de Protecció Civil;
Santiago Rovira, Cap d'Unitat de
Recolzament Tècnic, i Rafael Álvarez, Cap d'Unitat de Tecnologia i
Comunicació. D’altra banda, Ángel
López, Joan Canudas, F. Xavier
Torrent i José A. Alcoba, també van
rebre els galons que els acrediten
com a sotsoficials amb funcions de
cap de parc. Amb aquesta promoció
interna, l’SPEIS reforça la seva estructura i amplia la seva línia de
comandaments.

Rejoveniment
La regidora de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Assumpta Es-
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El Saló de Cent va acollir la benvin guda oficial a la nova lleva i als nous
c o m a n d a m e n t s d e B o m b er s d e
Barcelona, en un Ajuntament ple a
vessar de familiars i amics que,
càmera en mà, assistien emocionats
a l’esdeveniment. L’alcalde Jordi
Hereu va ser el primer en dirigir-se
als 44 nous bombers que des d’abril __.Del gairebé mig centenar de nous
ja estan distribuïts pels parcs de bombers que han accedit en la darrel’SPEIS. Una nova promoció que ha ra promoció, la meitat han cursat
estat la primera en seguir el nou cicles formatius i una quarta part
model formatiu que reforça la pre- tenen estudis universitaris.
paració dels bombers en els camps
de l’electricitat i de la construcció. Nous comandaments
Els nous integrants del Cos hauran
cursat 245 hores a l’Institut de
Els nouvinguts no van ser els
Seguretat Pública i 550 hores del únics protagonistes al Saló de Cent.
curs d’adaptació, 172 hores més L’acte també va servir per entregar
que en l’oferta pública
els galons als
anterior. D’altra banda,
companys que
la incorporació de la
han ascendit en
En
el
període
primera noia a Bomla darrera pro2000-2009
bers, amb l’expectació
moció interna. En
mediàtica que aquesta
total, 10 caporals,
Bombers haurà
novetat ha suposat,
10 sergents, 4
renovat la seva
també contribuirà a
sotsoficials amb
plantilla operativa funcions de cap
què la lleva 2007 es
en gairebé un 35% de parc i 3 caps
recordi d’una manera
especial.__________
d’Unitat van re-

5

CANDENT

carp, també va dirigir-se als nouvinguts i els va recordar la importància
cabdal que té la prevenció en les
seves tasques: “Heu de fer pedagogia de la prevenció tant en domicilis
particulars com en comerços i indústries. Sou molt importants per a
l’Ajuntament, però sobretot ho sou
per als ciutadans”. Amb la incorporació d’aquests nous bombers i les
45 noves places que s’han convocat
per a l’oferta pública 2008, l’SPEIS
haurà renovat gairebé el 35% de la
seva plantilla operativa en el període 2000-2009, assolint la xifra de
830 membres, entre personal operatiu, de suport i tècnic. Un rejoveniment que, sumat al procés de
modernització de parcs i materials
que s’està duent a terme, optimitzarà la qualitat del Servei per assolir la
màxima eficàcia en les intervencions. Els 44 nous membres del
Cos ja han iniciat la darrera fase de
la seva formació, els tres mesos de
pràctiques en parcs i torns, on
aprendran a aplicar els seus coneixements a les especificitats de la
ciutat de Barcelona._____________

El Saló de Cent es va omplir de gom a gom per rebre als nous bombers i comandaments.

__.La lleva 2007 va
calde va tancar la jorrebre els seus carnada amb un emotiu
La promoció de
nets de mà de Jordi
discurs en el que va
comandaments
Hereu, Assumpta
afirmar sentir-se molt
ha
reforçat
Escarp, el director
orgullós de les noves
l’estructura
de l’SPEIS, Joan
incorporacions. Hereu
Pedreny, el cap de
també els va recorinterna a nivell
la Divisió d’Operadar el compromís que
tècnic
i
operatiu
cions, Miquel Àngel
adquirien amb els
Fuente, i el cap de
ciutadans: “175 anys
la Divisió de Pred’història us contemvenció, Jesús Martínez Viejo. L’al- plen, sigueu-ne mereixedors”. 
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PROMOCIÓ INTERNA
Nous Comandaments
2007
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Els 10 nous caporals

Els 10 nous sergents

Els 4 nous sotsoficials

Álvaro Pérez Martínez
Jordi Martínez Santiago
Miquel Pintado Pérez
Sergi Zapater Rivera
Oriol Salvador Safont
David Pérez Rodríguez
Rubén Rodríguez Tapia
Antoni Núñez De Prado Pujol
Francisco Asís Fernández Fernández
Xavier Terre Gaset

Juan Miguel Pinilla Montero
Germán Moreno Pozo
Josep Gimeno Gallén
Josep Marín Mateu
Joan Carles Guarnè Terrado
Pedro Torres Sánchez
Josep Lluís Fernández Polo
Vicens Badia Quer
Xavier De La Fuente Brull
Joan Carles Mompel Serrano

Ángel López Díaz
Joan Canudas Jorba
F. Xavier Torrent Guia
José A. Alcoba Serrano

Els 3 nous caps d’unitat
Antonio Cabeza Martín
(Protecció Civil)
Santiago Rovira Vallhonesta
(Recolzament Tècnic)
Rafael Álvarez Ochoa
(Tecnologia i Comunicació)

Cánovas Cruz,
Raúl

Zorrilla Estrada,
Eduardo

Domínguez Moreno,
Helios

Font Virtus,
Jaume

Barbany Gràcia,
Sergi

Castro Martín,
Raúl

Esteban Losada,
Alex

Brugueroles Espinet,
Joan

Fernández Cano,
Alex

Núñez Fauste,
Xavier

Guerrero Agustí,
Joaquim

Consola Clavè,
Jaume

Tersa Prats,
Miquel

Tena Barea,
Fernando

González Díaz,
Francisco José

Varela Irimia,
Carlos

Puerta Lafuente,
Mario

Lozano Verdugo,
José Manuel

Banderas Manzanera,
Christian

Estrella Pastor,
Luis

Garrido Gámez,
José

Valenzuela Arias,
José Lucas

Montoro Robles,
Raúl

Bustamante Solà,
Xavier

Galisteo Manzanares, Montserrat Centelles, Burgués Bardolet,
Miriam
Julio
José

Fernández Cano,
Albert

Espiga Kun,
Alex

Bach Pujol,
Francesc

Giné Mino,
Francisco

Abad Barrios,
Eduardo

López Aceña,
Miguel Ángel

Souto Alcaide,
Sergi

Gómez Pelayo,
Antoni

Bara Casas,
Lluís

Luis Perelló,
Carlos

González-Rojas Amat,
Xavier

Prieto Ruiz,
David

Magriña Andreu,
Llàtzer

Rodríguez González,
Mario

Són joves i arriben per fer pinya a l’SPEIS.
Us presentem els 44 companys de la lleva de
nous bombers de Barcelona.
Torrats Espinosa,
Gerard

Bujanda Ruiz,
Javier
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Ortiz Martínez,
Luis
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SERVEIS DESTACATS

Gran desplegament per
fuita química al Morrot

FAHRENHEIT•451

La caiguda d’una cisterna d’uns 20.000 litres de producte molt inflamable i corrosiu al Morrot va posar a prova a Bombers de Barcelona. Un total de 67 companys
van participar en la intervenció, que no va estar exempta de complicacions.
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Tres quarts de nou del
matí de divendres 23
de maig. Bombers
rebia l’avís d’un vessament de producte químic al Moll del Morrot.
Es tractava d’un isocontenidor amb més
de 20.000 litres de
dimetilamina, un compost amb codi de perill
338: molt inflamable i corrosiu.
L’accident va produir-se durant les
tasques de manipulació i trasllat de
la cisterna mitjançant una grua
mòbil. El contenidor va quedar danyat en tots dos extrems, trencant-se
el material aïllant que el recobria i
provocant una fuïta ininterrompuda
del producte a l’exterior. En sis
minuts arribava el primer vehicle per
avaluar la situació i d’immediat s’activava el Pla d’Emergència Municipal
per Risc Químic, en fase d’Emergència, donant també l’ordre de
tallar la circulació de la Ronda
Litoral per garantir la seguretat ciutadana. En l’accés al moll, a poc més
de 500 metres del contenidor, va
constituir-se el Centre de Comandament Avançat.________________

Sobre aquestes línies, el moment més delicat de tota la intervenció: elevar el contenidor i recolzar-lo sobre els
cavallets de bronze. A sota, els companys ruixen amb escuma tant la grua com la cisterna, per evitar que es
produeixi una guspira a causa del fregament i minimitzar així el risc d’explosió.

¿Què es la dimetilamina?
La dimetilamina és un compost orgànic
incolor, liquable i inflamable, que conté
amoníac. S’utilitza com agent depilador
en bronzejadors, tints, acceleradors de
gomes, sabons i components de neteja
i com fungicida agrícola. També és matèria prima en la fabricació de fàrmacs.
És molt inflamable, corrosiu i volàtil. La
ignició pot iniciar-se a certa distància
de la fuita, i durant la combustió allibera gasos tòxics.

__.La prioritat va ser
alguns dels bomcontenir el líquid ves- L’incident va
bers presents en el
sat amb barreres
moment d’elevar l’iobligar a tallar la
absorbents i escuma,
socontenidor amb
Ronda
del
Litoral
una grua no ho veaixí com elevar el
ien tan clar. Tant la
dipòsit per tal d’evitar durant nou hores
grua com el contenique aquest seguís i va mobilitzar 67
dor eren metàl·lics i,
ruixant. En un primer
efectius
en aixecar-lo, la fricmoment, els comció podia haver fet
panys van pensar a
voltejar verticalment el contenidor per saltar una guspira. Per evitar qualsesituar l’obertura a la part superior i vol risc de combustió, en tot moevitar el degoteig, però els tècnics ment es van ruixar la grua i el conteresponsables de l’empresa propietà- nidor amb escuma. Tot i la magnitud
ria van refusar-ho perquè d’aquesta
manera no era possible transvasar el
líquid a un altre contenidor cisterna.
La segona opció que es va contemplar va ser la de segellar l’obertura
amb massilla, un procediment també
infructuós per les característiques del
contenidor, amb doble coberta especial per a líquids perillosos. L’única
opció factible era aixecar-lo amb una
grua, posar-lo sobre uns cavallets de
bronze i recollir la dimetilamina amb
unes piscines, per després fer el
transvasament.

de l’accident i la perillositat que
implicava la substància vessada,
només el Cap de Guàrdia de
l’SPEIS, que va arribar amb els primers vehicles, va haver de ser traslladat a l’Hospital Clínic per inhalació de gasos. A primera hora de la
tarda, però, va ser donat d’alta.
D’altra banda, la substància corrosiva va provocar que a alguns companys se’ls desfessin –literalment–
els guants a les mans, però sense
arribar a patir danys.
El transvasament de dimetilamina a un camió cisterna va durar cinc
hores. Un cop finalitzat, a les 18:30
hores, es va donar l’ordre de reobrir
el trànsit a la Ronda Litoral, normalitzant-se la circulació al centre de
Barcelona. Es va passar de l’estat
d’emergència al d’alerta, i es va procedir a retirar els residus, tasca que
va allargar-se fins a la 1:30 hores
del dia següent. Des del matí, més
de 60.000 vehicles havien estat
derivats de la Ronda Litoral a la Gran
Via i al carrer Aragó, dificultant enormement la mobilitat a la ciutat,
sobretot en hora punta. 

“En tot moment vam tenir la
situació controlada, va anar tot molt
bé i molt ràpid”, afirma l’oficial del
parc de l’Eixample present durant
tota la jornada al Morrot. Tot i això,

El tanc va vessar més de 4.000 litres de dimetilamina al Morrot fins que es va poder iniciar el transvasament a
una cisterna. Els companys duien equips de respiració autònoms a causa dels riscos derivats de la intervenció.
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Tensió i comiats
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SERVEIS DESTACATS

Víctima d’una cigarreta
mal apagada
Les intervencions durant els mesos d’abril, maig i juny han estat molt variades:
incendis en pisos, restaurants i fàbriques, troballes arqueològiques i una breu
incursió a la Fira d’Abril, han estat alguns dels serveis d’aquest darrer trimestre.

FAHRENHEIT•451

Gran part dels maniquís i els expositors emmagatzemats a la nau del Poblenou, van fer-se malbé a causa de les
flames i el fum.
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El mes d’abril s’encetava amb la mort
d’un veí a causa d’un incendi fortuït
al carrer Ramon Turró. El seu company de pis va alertar els bombers,
que van extingir el foc amb una línia
de 25 mm i van trobar-se amb el
cadàver al llit de l’habitació cremada.
Sembla ser que l’home va adormirse amb una cigarreta encesa a les

mans i aquesta va incendiar el mata- gar-se un foc
làs. El foc el devia
sorprendre un cop
Un home va morir
estès per l’habitació i
no va poder sortir-ne a casa seva per
amb vida.
una cigarreta mal
Una
setmana
apagada que va
més tard, el 9 d’abril,
una residència d’avis prendre el matalàs
va haver de ser des- on dormia
allotjada en propa-

en una de les habitacions. En arribar la
dotació de Bombers,
agents de la Guàrdia
Urbana i els Mossos
d’Esquadra estaven
evacuant 21 ancians
del recinte en braços
i en cadires de rodes,
mentre que quatre
residents van que-

El passat 26 de maig, vam ser requerits per fer una inspecció a una nau
industrial del carrer Ramon Turró. Un cop realitzada, el cap de guàrdia,
amb els comandaments de la sortida, van determinar el precinte preventiu de la nau. A les cinc de la matinada del 27 de maig, quan encara
no havien passat ni 24 hores de la visita dels companys, es va produir
l’ensorrament súbit de l’edifici.

FAHRENHEIT•451

dar-se confinats a les seves habitacions perquè la distància amb el
focus de l’incendi els mantenia fora
de perill. Els companys van extingir
el foc en pocs minuts i van procedir
a evacuar el fum de l’edifici. Un cop
ventilades totes les estances, 17
dels ancians van poder tornar a les
seves habitacions mentre que quatre
van ser traslladats a l’hospital per
haver patit una lleu inhalació de fum
i a causa també d’altres patologies
derivades de la seva avançada edat.
Un agent de la Guàrdia Urbana també va ser traslladat a un centre
mèdic a conseqüència del fum. Tots
els indicis apunten a una cigarreta
com la causant del foc, ja que el llit
de l’habitació on aquest es va generar estava carbonitzat.
A poques setmanes del retorn
d’Indiana Jones a la gran pantalla, a
Barcelona es descobria un passadís
soterrat digne de la cèlebre saga. Es
tracta d’un refugi de la Guerra Civil
trobat a la Plaça Navas en fer unes
obres a la via pública. Els operaris
van obrir el sòl i s’hi van trobar unes
escales descendents i un passadís
parcialment tancat per la terra despresa en fer les obres. Els responsables de l’obra van trucar a Bombers
perquè valoressin si hi havia perill de
despreniments, ja que els treballadors havien de treure la runa perquè
els responsables municipals poguessin explorar i catalogar la troballa. El gerent del districte de SantsMontjuïc i el director del Museu
d’Història ja s’havien personat i estaven informats sobre el descobriment, així que ells serien els responsables de coordinar els treballs
arqueològics. Un cop valorada la
situació i verificat que no hi havia
perill pels operaris, els companys
van cobrir l’accés amb unes plaques
metàl·liques perquè els veïns poguessin entrar a l’aparcament de l’edifici contigu i van delimitar la zona
amb tanques per evitar el trànsit de

11
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La resta de veïns van
produït en cremar-se
ser confinats a les
una olla al foc i s’a- 21 ancians van
A mitjans d’abril, un ciclista va ser
seves vivendes menrreglava de forma haver de ser
atropellat per una ambulància a la
tre els companys
bàsica la porta forçasortida de l’Hospital de Sant Pau.
evacuats de la
sufocaven el foc amb
da per error per tal
L’home va quedar atrapat sota el veresidència
on
una línia de 25 mm.
que la propietària pohicle i amb la bicicleta pressionant-li
gués tancar-la tem- vivien a causa d’un El foc va deixar totalel tors. Tres dotacions de bombers
ment afectat el pis on
poralment.
van arribar al lloc del sinistre per
incendi fortuït
es va originar i els
El Fòrum acull caelevar amb estris pneumàtics i hitres veïns que hi
da any la festa andadràulics l’ambulància, i alliberar l’holusa per excel·lència, la Fira d’Abril. vivien van haver de ser assistits per
me. Un cop extret, el ciclista va ser
Entre finos, pescaíto i sevillanes, el Serveis Socials.
traslladat a l’Hospital amb fractures
I d’un foc en vivenda a l’incendi
al maluc i a la cama esquerra.
dia 28 va produir-se foc en una caseta. L’oli de la fregidora es va incendiar d’una nau industrial al Poblenou. El
i, en arribar els equips de Bombers, dia 22, el magatzem Victoria Regia,
els responsables ja havien utilitzat un destinat a material d’exposició tèxtil
parell d’extintors i havien llençat una i amb una superfície de 700 m2, va
manta damunt l’aparell. Sembla ser incendiar-se resultant afectades
que l’oli es va inflamar a causa de l’e- gairebé la meitat de les instal·lalevada temperatura que havia assolit cions. Els companys van penetrar al
degut a què el termòstat de l’aparell recinte per la porta amb línies de
estava espatllat. Els companys van mànega, amb l’ajut d’un monitor fix
refredar-lo per evitar l’autocombustió, a l’entrada, mentre que des de l’exi una ambulància de la Creu Roja va terior es refrescava la coberta mittraslladar dues persones a l’hospital jançant l’autoescala, dirigint l’aigua
per haver inhalat fum i pols en inten- cap a l’interior a través de les claratar sufocar-lo.
El 6 de maig, un incendi en un pis
persones i vehicles per les immediadel Raval va estar a punt d’acabar en
cions del refugi.
Ningú no és perfecte i els bom- tragèdia. Un curtcircuit elèctric va
bers no som una excepció. A mitjans desencadenar un foc que va afectar
d’abril un servei al carrer Palerm re- diverses vivendes del número 8 del
queria la intervenció de quatre vehi- carrer Sant Gil. Els veïns van viure
cles per un incendi a la quarta plan- moments de màxima tensió en veure
ta que es veia des de la façana. Els que l’estadant del pis 1er 3a era al
veïns de la finca van indicar que el balcó amb el que semblava un nadó
foc afectava el pis 4t 1r i van propor- als braços, i que finalment va resultar
cionar les claus de l’immoble perquè ser un gat. La dona estava penjada
els companys poguessin accedir-hi. per la part exterior de la barana i
Després d’uns segons intentant amenaçava amb saltar al buit.
obrir la porta sense èxit, aquests van Bombers va rescatar la dona, així
Com ja va passar ara fa un parell
com tres veïns més
procedir a forçar-la i
d’anys, la crema de contenidors
de pisos superiors aes van trobar amb
com a “gimkama” torna a estar
Quatre persones
fectats pel fum i un
que aquell no era el
d’actualitat. Els dies 14 i 22 de
gos, amb greus propis afectat per l’in- van haver de ser
maig, a mitjanit i durant un períoblemes respiratoris.
cendi, davant la mira- hospitalitzades
de de dues hores, van cremar-se
Les quatre persones
da d’estupefacció de
51 contenidors. En el primer cas,
per intoxicació en
van ser traslladades a
la seva propietària.
la crema es va fer per tota la ciuMinuts més tard s’ex- un incendi al barri l’Hospital del Mar
tat, mentre que el dia 22 va conamb símptomes d’intingia el foc del pis del Raval
centrar-se al barri de Gràcia.
toxicació respiratòria.
correcte, que s’havia

El 16 de juny es produïa un xoc entre un tren de mercaderies i un camió a l’avinguda Ports d’Europa. Un
total de 16 dotacions de Bombers
van desplaçar-s’hi degut a la magnitud de l’accident. En arribar, van
trobar els vagons del tren i del camió bolcats, i dos turismes amb el
frontal enfonsat, les conductores
dels quals van poder sortir dels vehicles pel seu propi peu. Els companys van actuar amb el personal
tècnic de Ferrocarrils, que va demanar una grua per retirar els vagons i el camió. Els maquinistes,
els ajudants i les conductores, van
ser traslladats a diferents hospitals
per lesions lleus i crisis nervioses.

gas i electricitat i una clienta va
haver a ser atesa per intoxicació. Ni
24 hores havien passat des d’aquest
darrer incendi quan, el dia 6 de juny,
va declarar-se un altre foc al restaurant Hispano, al carrer Joan de
Borbó. Tot i que el local estava tancat, els veïns van alertar Bombers ja
que una gran fumera sortia per les
finestres i afectava la vivenda superior, que tenia la balconada oberta.
Els companys de Drassanes van
tallar la persiana per accedir-hi i van
localitzar l’origen del foc en la instal·lació elèctrica de l’expositor de
tapes. El fum va afectar tot el local,
així com el pis superior, i el foc va
calcinar la barra i l’expositor, però no
es van lamentar danys personals.
Per tancar aquesta sèrie de flames al sector de la restauració, el
passat 16 de juny va inflamar-se una
fregidora al restaurant del telefèric
del Port Vell, provocant un incendi a
la cuina. L’extinció es va efectuar
ràpidament mitjançant extintors i
posteriorment es van ventilar tant la
cuina com el menjador. 
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boies. La zona afectada per les fla- juny. Tot just començat el mes, el dia
mes va quedar totalment destruïda. 2, es produïa un incendi a la cuina
__.A pocs dies d’acabar el mes de del restaurant La Figuereta, a
maig, va produir-se un accident de Gràcia. Sembla que va vessar-se
trànsit entre un turisme i un autobús aigua de forma accidental sobre una
al Carmel. En arribar, els companys paella d’oli bullint. Els companys van
van trobar-se l’autobús col·lisionat extingir el foc amb la instal·lació de
cremat en la part frontal, i el vehicle mànegues de 25 mm, i van tancar la
particular amb l’habitacle deformat i clau de pas de l’aigua en comprovar
el seu conductor atrapat a l’interior. que les flames havien afectat les
Per tal de rescatar-lo es van dur a canonades. Dues persones van
terme tasques d’excarceració, tallant resultar ferides amb cremades de
tot el lateral esquerre del cotxe per primer i segon grau i van ser trasllapoder alliberar la persona. La TMS dades a centres hospitalaris. Tres
del servei va atendre el ferit, qui un dies més tard, aquest cop a la Gran
cop extret d’entre la ferralla va ser Via, el bar i restaurant Galícia va patir
traslladat a l’Hospital de la Vall un incendi originat a la fregidora, que
d’Hebron. La conductora de l’auto- va afectar tot l’edifici per la filtració
del fum. Les flames
bús va explicar que
es van estendre a trael vehicle s’havia inQuatre restaurants vés de la campana
cendiat en la part
frontal, però que de Gràcia, Eixample extractora a un mal’havien pogut sufo- i Ciutat Vella es van gatzem en forma d’altell, que va quedar
car amb l’extintor.
cremar durant la
calcinat, així com la
Els incendis en
primera
quinzena
totalitat de la cuina. El
bars i restaurants
local va quedar sense
han caracteritzat la del mes de juny
subministrament de
primera quinzena de
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TESTIMONI
TESTIMONI

“Els bombers no imaginem
què queda rere el foc”
El 17 de març, el sergent Emilio Cuadrado era entre les flames que assetjaven
el 259 del carrer Andrade. Sense jaquetó, ni mànega, ni EPR i rodejat de la seva
família, el bomber de la Generalitat va viure en carn pròpia l’altra banda del foc.

El sergent Emilio Cuadrado, dels Bombers de la
Generalitat, al seu parc de Badalona.

quants la intentàvem fer baixar”, recorda. En aquell moment van arribar
les primeres dotacions de Bombers...
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“Pare, pare, ha petat!”, van despertar
l’Emilio els crits dels seus fills. “Com
que dormo amb taps només vaig
sentir un fort soroll, però no li vaig
donar importància”. De seguida va
treure el cap per la finestra per comprovar com la cantonada de la primera planta del seu edifici s’havia
volatilitzat. En qüestió de minuts les
flames ja corrien escales amunt
amenaçant la resta de pisos, entre
ells, el domicili familiar d’aquest sergent del parc de Badalona.
La primera reacció dels seus fills,
de 23 i 27 anys, va ser sortir corrents per la porta: “Tota la vida
dient-los què havien de fer en un

Tres morts, 13 ferits i una realitat
menys visible: la de 32 famílies desnonades, que en un matí s’havien
quedat sense casa i havien vist la
seva vida trasbalsada per complet.
“Alguns veïns encara ara estan molt
afectats pel que van viure. Al principi
cas com aquell, i a les primeres de estàs en xoc, és al cap d’un parell de
canvi se’ls oblida tot, els vaig haver dies quan t’adones del que podria
de dir que d’allí no es movia ningú”. haver passat, quan comences a doL’Emilio i la seva família havien com- nar voltes i t’agafa la baixada”.
prat el pis del carrer Andrade feia
En un primer moment, els afecvuit anys, i la majoria de veïns conei- tats es van allotjar en hotels o en caxia la seva professió. “Vaig intentar ses de familiars i amics. La mare de
tranquil·litzar a la
l’Emilio els va acollir
gent des de la fia ell, a la seva dona i
“Al principi estàs en
als seus fills. Encara
nestra, uns cridaviuen allà. Tanmateix,
ven que el bloc xoc, és al cap d’un
el seu pis, situat a
s’anava a caure, parell de dies quan
l’altre extrem i tres
un altre s’estava
t’adones del que
plantes per sobre del
lligant amb un cafocus de l’explosió,
ble, una noia s’ha- podria haver passat
via pujat a un mu- i t’agafa la baixada” va resultar poc afecrete i entre uns
tat: “L’asseguradora

de l’edifici s’està
casa, ja que moltes
comportant, i amb el Tres mesos després
famílies estan vivint
ritme de les obres
del sinistre algunes en pisos de lloguer.
calculem que els
“La cosa es va
primers veïns, unes de les 32 famílies
allargant i la gent,
cinc o sis famílies, encara esperen
del que té ganes,
podrem tornar a- resposta de les
és de tornar a les
bans de l’estiu”. La
seves cases”. Desasseguradores
resta tenen per llarg.
prés de 27 anys
A dia d’avui, tres
fent de bomber de
mesos després del sinistre, alguns la Generalitat, ser a l’altra banda del
encara esperen que les companyies foc ha donat una nova perspectiva al
particulars els acceptin els pressu- treball de l’Emilio: “Abans de l’explopostos per començar a reparar l’in- sió havia estat en molts incendis,
terior dels pisos. Tot és “molt provi- però no era conscient del que hi deisional”: “La gent s’ha endut la roba i xàvem enrere. Anaves al servei i te’n
l’imprescindible per anar tirant, la tornaves. Ara sé què queda després
resta s’ha quedat a les cases”, ex- d’apagar el foc... ara conec el llarg
plica l’Emilio. Una patrulla de la camí que comença”. 
Guàrdia Urbana vigila dia i nit l’immoble perquè no s’hi produeixin robatoris, i, previ avís, els veïns poden
visitar les seves vivendes les tardes i
els caps de setmana.

Desenes de bombers van participar en les tasques d’extinció i
rescat a La Verneda. La primera planta de l’edifici va desaparèixer, però els pisos més allunyats van patir danys menors.

La “indefensió” davant de les asseguradores és un sentiment compartit per moltes víctimes d’incendis i
explosions. Sovint, la negociació
amb els pèrits comença hores després del sinistre, amb l’escalfor de
les flames encara viva en la ment de
les víctimes. “En desgràcies d’aquesta magnitud les administracions
no haurien de deixar als afectats en
mans de les companyies asseguradores, els haurien d’assessorar i donar-los recolzament legal. Estàs fora
de joc i pots prendre decisions errònies, com acceptar el primer que t’ofereixen perquè no ets conscient de
la cobertura que tens... són moments
de molta confusió”, defensa l’Emilio.
Les 32 famílies del bloc del carrer Andrade han constituït una comissió d’obres que gestiona la rehabilitació, assessorats per un tècnic
de l’Ajuntament, i una altra per reclamar el cost de l’estança fora de
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NOTÍCIES

L’SPEIS registra el seu
millor temps de reacció

FAHRENHEIT•451

Durant el 2007 va créixer el nombre de serveis de Bombers respecte d’exercicis anteriors, però els efectius van batre el rècord en temps d’arribada a incendis i salvaments urgents amb una mitjana de 4 minuts i 17 segons.
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L’SPEIS xifra el seu servei operatiu
durant el 2007 en 16.113 interven cions , 355 més que l’any anterior.
Aquesta és la dada que s’extreu de la
Memòria d’Activitat de Bombers de
Barcelona que s’ha publicat al juny.
L’espectacular augment del nombre
de rescats en ascensors i un moderat
increment dels incendis en habitatges, són els principals indicadors que
expliquen la pujada genèrica en el
nombre de serveis.
El 2007 els salvaments van representar el major nombre d’actuacions operatives: se’n van dur a
terme 4.319, incloent més de dues
mil assistències per part dels sanitaris. Entre aquests serveis destaca un
augment d’un 40% en els rescats en
ascensors (en total, 1.416 serveis),
una xifra molt major que la registrada
el 2006 i que s’explica sobretot pels
talls de llum que van afectar Barcelona el juliol d’ara fa un any.
A nivell general, els incendis i explosions van ser els tipus d’intervenció que més va augmentar. Si el
2006 se n’havien produït 3.725 a
tota Barcelona, enguany la xifra va
fregar els quatre mil focs. Durant el
2007 l’SPEIS també va realitzar
3.745 assistències tècniques i 1.222

Les dotacions van arribar en menys de 5 minuts en set de cada deu serveis urgents.
sortides de prevenció operativa, entre serveis de reguarda al Port i pràctiques diverses.

Sant Andreu van sumar entre ambdós un 33,7% de les actuacions del
Servei. A més, durant el 2007 els
efectius de l’SPEIS es van desplaEl territori
çar fins a 35 vegades fora del
terme municipal de Barcelona, inL’Eixample va ser el districte que tervenint, entre d’altres, en nou inva requerir en més ocasions la in- cendis, sis salvaments i quatre astervenció de Bombers, amb 3.168 sistències tècniques.
serveis, seguit per Sants-Montjuïc i
Un apartat que també infla el
Sant Martí, que ambnombre de serdós van superar els
veis de Bombers
L’augment dels focs
dos milers de dede Barcelona són
mandes de serveis. en horari de menjar i les falses alarmes.
Per parcs el Central un 40% de rescats
El 080 i el CGE
va concentrar la mavan rebre durant
més en ascensors,
jor activitat, amb
el passat any més
7.294 sortides, un expliquen la pujada
de 2.900 avisos
38,5% del total, fins a 16.113 serveis
fraudulents o que
mentre que Llevant i
es van resoldre

abans de l’arribada de les dotacions
d’emergència.

Ràpid i nocturn
Dels 3.915 incendis declarats durant l’any passat a Barcelona, 1.991
es van originar a la via pública, mentre
que 1.570 es van localitzar en edificis.
Gairebé un 55% dels serveis de foc
es van fer durant la nit (entre les 20 i
les 8 hores), i quatre de cada deu van
ser extincions en habitatges.
El 2007 els efectius de Bombers
van batre el seu temps de reacció. El
temps mitjà d'arribada en serveis urgents (incendis, explosions i salvaments urgents) va ser de 4 minuts i
17 segons, mig minut per sota de la
dada del 2006, i el temps de reacció
més ràpid registrat mai a l’SPEIS. En
un 71,14% dels serveis de foc vam
arribar en menys de cinc minuts, i en
menys de deu minuts en el 96,33%
dels casos, superant de llarg el compromís d’arribar en aquest temps màxim en 9 de cada 10 incendis que fixa
la carta de serveis.
Entre les vuit de la tarda i les quatre de la matinada és quan es declaren més focs a Barcelona. Tanmateix,
cal destacar l’acusat augment que
durant el 2007 es va registrar entre
els focs que es produeixen en la
franja que coincideix amb el dinar i el
sopar, i que sovint s’inicien per descuits a les cuines.

30% dels casos, la que va motivar la
nostra intervenció.
La ciutat de Barcelona va activar
en cinc ocasions algun dels seus
Plans d’Actuació d’Emergència
Municipal (PAEM) durant el 2007. El
primer, el de risc químic, a conseqüència de l’alerta declarada el 13
d’abril a l’empresa Foret pel trencament d’un reactor que produïa silicat

sòdic. El 23 de juliol va ser la gran
apagada de llum, a causa de l’incendi
consecutiu de diverses subestacions
elèctriques, la que va obligar a activar
el PAEM per manca d’electricitat a
Barcelona. Finalment, les fortes precipitacions registrades durant l’octubre passat van fer activar el PAEM
per inundacions fins a tres vegades
en un sol mes. 

No només el foc ens dóna feina.
Durant el 2007, Bombers de
Barcelona va intervenir en 820 serveis relacionats amb l’aigua, ja fos per
temporals de pluja o per fuites en canonades. En l’apartat d’assistències
tècniques, l’SPEIS va actuar també
en quasi un miler de vivendes. Entre
les patologies que sofrien aquestes
construccions, la manca de manteniment dels immobles va ser, en el
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NOTÍCIES

Bombers ultima els actes
del seu 175 aniversari
Del 23 al 25 d’octubre Barcelona commemorarà l’efemèride amb una gran festa ciutadana al recinte firal de Montjuïc, un acte al Saló de Cent de l’Ajuntament
i una jornada tècnica on participaran caps de bombers de tota Espanya.

Bombers de Barcelona al Passeig de Gràcia, durant
l’exhibició que es va fer l’any 1929.

FAHRENHEIT•451

La celebració dels 175 anys del Cos
de Bombers de Barcelona ja té data i
escenaris. El tret de sortida es donarà el 23 d’octubre amb una recepció oficial presidida per l’alcalde Jordi
Hereu. A l’acte assistiran representants de totes les categories de
l’SPEIS, acompanyats per autoritats
polítiques i d’institucions relacionades amb el Servei, així com els caps
dels principals Cossos de Bombers
de l’Estat. Durant l’esdeveniment es
durà a terme una entrega de medalles i mencions honorífiques.
Els actes commemoratius seguiran el dia 24 d’octubre amb una
Jornada Tècnica al voltant del present i el futur de La gestió dels serveis de bombers. El debat versarà
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Fent la vista enrere
Un reglament del 29 de març de
1833 va configurar oficialment la
primera companyia de bombers
de Barcelona, composada per 45
persones: 30 Paletes, 8 fusters, 2
manyans, 4 caporals i 1 comandament. El primer pressupost que es
va assignar va ser de 1000 lliures
catalanes i el primer cap va ser
l’arquitecte Josep Mas i Vila.

sobre els cinc molebració oberta al
públic que omplirà
dels existents a Una macrofesta
d’ambient bomberil
l’actualitat i desta- ciutadana el matí
tota l’avinguda de
carà els avantatges
del 25 d’octubre
Maria Cristina.
i desavantatges de
servirà
de
cloenda
Un acte particicadascun: servei
patiu on es mostramunicipal, consor- als tres dies d’actes
ran les actuacions
ciat, comunitat aucommemoratius
més representatitònoma, privat i el
ves que realitzem
més recent de la
els bombers, amb tallers i demostraUnitat Militar d’Emergència.
cions d’excarceració, rescat en alEls Bombers i BCN
çada o de risc químic, i on es donaran pautes de prevenció i s’ensenBombers és en l’actualitat el yarà a utilitzar els extintors d’aigua.
A l’acte s’incorporaran altres actiservei municipal més ben valorat
pels barcelonins. Per això s’ha vol- vitats que s’aniran concretant en dagut comptar amb els ciutadans i tes properes, i que faran del 175 anifer-los partícips de la nostra festivi- versari una festa a tots els nivells,
tat. El matí del dissabte 25 d’octu- centrant el protagonisme tant en el
bre s’ha previst una jornada de ce- Cos com en els ciutadans. 

L’obra de Juan Francisco Sanz guanya el primer premi en el concurs de relats
curts de Bombers de Barcelona. La gata con botas, de Víctor Dobaño, i
Bombers, digui’m, de Joan Andrés, guardonades en segon i tercer lloc.

Guants blaus s’endu
el VI premi de narració
Montse Radresa llegeix l’acta del jurat durant l’entrega
de premis celebrada el 28 de maig.

L’experiència en primera persona
d’un home que acaba de patir un terrible accident de trànsit és el fil conductor de Guants blaus, el relat del
boco Juan Francisco Sanz que ha
estat premiat com a millor narració
en la sisena edició del certamen literari de l’SPEIS. L’entrega del guardó,
dotat amb un premi en metàl·lic de
1.000 euros, es va dur
a terme el passat 28
de maig al Parc de
l’Eixample.
Enguany, el jurat
del concurs va comptar amb la presència
del novel·lista i dramaturg Jordi Coca, així
com de representants
de l’empresa patrocinadora SASATEX, de
Bombers de Barcelo-

na i de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. El moment més
simbòlic de la jornada va ser quan
Sanz va llegir el seu relat als assistents, abans de donar pas a la regidora Assumpta Escarp, qui va clausurar l’acte i va animar a tothom a
participar en la convocatòria del
concurs de l’any vinent.

En l’edició 2008 del Concurs de
Narració Curta van prendre part una
desena de relats. El segon premi, dotat amb 500 euros, va ser per a l’obra titulada La gata con botas, de
Víctor Dobaño, mentre que Joan Andrés es va endur el tercer i 250 euros per Bombers, digui’m. Entre els
relats també es van entregar dos accèssits i 150 euros als
relats de Jordi Aparicio i
de Pedro Pelayo.
En l’actualitat, està
previst editar un llibre on
es recullin els textos
guardonats al llarg de
les sis edicions del concurs. Una obra, la publicació de la qual podria
coincidir amb la celebració del 175è aniversari
del Cos de Bombers. 
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NOTÍCIES

La prevenció arriba
a tots els districtes
De maig a octubre, la campanya ‘Prevenció i autoprotecció als barris’ recorrerà
els barris de la ciutat presentant als veïns la tasca que desenvolupa Bombers
de Barcelona i oferint-los consells sobre com prevenir i actuar davant del foc.
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El bomber i tècnic de Prevenció Xavier Garcia Guixè
ensenya un nen a fer servir l’extintor durant la jornada
que es va oferir el 31 de maig al Besòs.
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“Perquè ens conegueu, perquè sa pigueu tot el que podem fer per vo s a l t r e s i, sobretot, perquè aprengueu a prevenir el foc i a protegirvos en cas d'emergència”, amb aquesta divisa es promocionen les
xerrades de Prevenció i autoprotecció als barris. Una campanya de
conscienciació ciutadana que duu a
terme des de principis de maig la
Divisió de Prevenció de l’SPEIS en
coordinació amb els tècnics de prevenció de cada territori.
Els dissabtes d’onze del matí a
la una del migdia, una parella de

monitors de Bomque segueix una
bers de Barcelona La campanya
demostració pràces desplaça de
tica en la plaça o
Prevenció i
forma rotativa als
espai obert més
centres cívics, pa- autoprotecció als
proper. Durant l’exvellons i centres barris constarà de
hibició, tots els veïns
comercials de cada 20 xerrades i
que ho vulguin podistricte. Allí ofereiden aprendre, entre
exhibicions
xen una xerrada
d’altres, a fer servir
oberta a tots els
l’extintor.
veïns sobre prevenció d’incendis i
sobre com actuar en el cas que Iniciativa pilot
aquests es produeixin.
La xerrada va acompanyada de
La primera edició de la caml’emissió de vídeos divulgatius, a la panya constarà d’un total de 20

sessions, a raó de dues visites a
cada districte de la ciutat. El passat
31 de maig, Bombers va desplaçarse al Centre Cívic del barri del
Besòs, on es va fer la xerrada informativa i es van desterrar falsos mites. “Els bombers no cobrem per
rescatar un gat, com diuen els rumors. Sempre que hi ha una vida en
perill, humana o no, hi anem”, comentava el monitor. “Si l’ascensor
es queda penjat, també hi anem,
però no som serrallers, si us quedeu sense claus i no hi ha perill
dins de casa no és feina nostra”.
Durant la jornada, també es va esborrar la imatge del bomber que,
destral en mà, tira la porta a baix:
“Els bombers no destrossem. Només destrossem allò que no podem
obrir, i ara per ara és ben poca
cosa”. Els assistents es van interessar molt pel procediment a seguir
en cas de detectar una fuita de

gas, i es van sorprendre amb algunes instruccions que van donar els
companys, com la de no avisar a
cap veí. “Qualsevol guspira provocaria una explosió, així que han de
baixar al carrer i trucar-nos des
d’una cabina. Si és de nit i piquem
a casa dels veïns per dir-los que fa

olor a gas, el primer que aquests
faran és encendre un llum per anar
a obrir la porta, i ja tenim explosió”.
Un cop finalitzada la part més feixuga de la xerrada, va fer-se l’exhibició al carrer, on els veïns van
aprendre a fer servir un extintor
amb un petit foc controlat. 

Els companys de Prevenció durant la xerrada al Centre Cívic Besòs.

El COOPER incorpora la fitxa personal
El sistema de gestió de personal COOPER incorporarà una fitxa que recollirà
tota la informació personal de cada membre de l’SPEIS. Aquesta base de dades
permetrà facilitar la tasca d’avaluació de mèrits en els processos de promoció.

Fitxa personal
1. Dades personals (Matrícula, cognoms i nom).
2. Promoció a l’SPEIS (tipus de procés i any).
3. Nivell d’estudis (Tipus, nivell, modalitat, especialitat, títol, any de finalització).
4. Formació (Interna o externa. Lloc,
any, número d’hores del curs, certificat o diploma si es tingués).
5. Idiomes (Amb possibilitat d’especificar grau de comprensió escrita, oral,
nivell d’escriptura i títol si es tingués).
6. Altres dades d’interès.
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Bombers ha incorporat un sistema
de recollida de dades personals de
tota la plantilla del Cos. En el primer
aniversari de la implantació del COOPER, l’SPEIS ha creat una fitxa que
s’hi afegirà amb l’objectiu d’unificar la
base de dades dels treballadors de la
casa i facilitar la cerca d’informació
per part del personal administratiu.

D’altra banda, la fitxa personal serà
una eina molt útil en els processos
de promoció interna, ja que aquesta
incorporarà gran part de la informació que es requereix. La nova aplicació consta de sis apartats, encapçalats per les dades personals i les dades de la promoció de Bombers a la
què es pertany. El nivell d’estudis i la
formació rebuda, ja sigui al propi Cos
com en altres centres, el nivell d’idiomes i altres dades que es puguin
considerar d’interès completen la
graella. Tots els bombers hauran de
completar la seva fitxa personal i en
pròximes dates s’indicarà la forma i
el moment de fer-ho. 
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MATERIALS I EQUIPAMENTS

Útils de mesura
A Bombers, els estris de mesura de gasos, temperatura i medi ambient, entre
d’altres, són fonamentals per garantir el mínim risc i la màxima eficàcia en les
intervencions. Tot seguit en presentem una selecció.
En aquesta secció apreciem de forma

crucial per salvar vides. Així, gràcies als

c o n t i n u a d a l ’ i m p a c t e t e c n o l ò g i c en el

estris de mesura, es poden identificar

desenvolupament dels nous vehicles i

persones soterrades, analitzar la pre-

les noves eines que l’SPEIS fa servir.

sència de gasos i productes agressius i

En el camp de la detecció i la mesura,

combustibles en àrees perilloses, o me-

que tot seguit introduïm, aquesta mo-

surar la força del vent en focs i sinistres

dernització ha estat més visible, ja que

per poder adequar l’extinció a les con-

Gasos configurats: Oxígen

s’han incorporat noves eines que, sen-

dicions climàtiques. 

(O2), Monòxid de Carboni
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Model: MSA Solaris

zillament, anys enrere no existien.

(CO), Sulfur d’Hidrogen (H2S)

Aquests útils són fonamentals en el dia

i Metà (CH4).

a dia de Bombers, ja que ens permeten

Està concebut per detectar

actuar amb eficàcia i optimitzar un

l’absència d’oxígen o la pre-

temps que, en moltes ocasions, pot ser

sència de gasos configurats

Els útils de mesura
de darrera generació
han suposat un salt
qualitatiu en les
actuacions de
l’SPEIS

22

Analitzador electrònic
Detector multigas

prèviament mitjançant cèl·lules
predeterminades.

Analitzador químic
Set mesurador de gasos

Mesurador d’elements del
medi ambient
Anemòmetre

Model: DRÄGER

Model: ANEMO

Estri que detecta la presència

Aquesta eina mesura la intensitat i ve-

d’elements químics per reacció

locitat del vent.

sobre mostres.

Pot mesurar una intensitat màxima de
125 km/h.

Geòfon
Model: TPL-310B
Aparell que detecta moviments de
vida de persones soterrades mitjançant sensors de vibració.
Autonomia de 30 hores.

Explosímetre
Model: CROWCON Gasman
Aquest útil mesura la presència
de gasos combustibles en
l’aire. Pel seu ús en bombers,
està calibrat per metà.
Temperatura de treball de - 20
ºC a + 55 ºC.
Temps de resposta enfront gas
combustible: 20 segons.

Mesurador tèrmic
Model: Kane-May KM-848
Detecta la tempera-

Càmera tèrmica
Model: MSA Evolution 5200

tura de materials o
Disposa de mira làser.

Útil per visualitzar la temperatura mitjançant infrarojos

Autonomia de la pila

que possibiliten la visió

d’entre 20 i 40 hores.

nocturna o en ambients

Corretja per penjar-lo del

de fum.

canell.

Temps d’operació:
2 hores a 22 ºC.
Resolució

d’imatge:

160x120 píxels.
Profunditat de visió òptima: d’1 a 10 metres.
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punts de calor.
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EINES DE PREVENCIÓ

Ensenyar prevenció
des de la infància
La prevenció d’incendis és un problema sobretot cultural, per això no hi ha res
millor que començar a educar des de la infància. L’SPEIS aposta per fer pedagogia amb els més menuts anant a les escoles i organitzant visites als parcs.

Un grup d’escolars aprenen amb els exercicis que
planteja la Carpeta de la Prevenció.
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Per Xavier Garcia Guixè
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Les escoles ofereixen una oportuni tat única i molt valuosa per instituir
campanyes de prevenció que donin
els seus fruits. Està comprovat que
l’ensenyament rebut durant els primers anys d’infància crea les conductes i els modes de vida de les
persones. Uns hàbits que es mantindran al llarg de tota la vida. Per
aquest motiu, periòdicament es fan
campanyes adreçades a la població
infantil, que van des de les tradicionals visites escolars als parcs de
Bombers, fins a les xerrades que es
van a donar als centres educatius.
Es tracta d’educar a tota la ciutadania i, donat que l’ensenyament és
qüestió de temps i de constància, la
nostra és una tasca que s’ha d’anar
fent any rere any, amb insistència,
continuïtat i sense perdre mai l’ànim.
Quan els bombers arribem a un
incendi, el que primer pensem, a
part de com controlar-lo, és que estem davant d’una situació de risc, i
que aquest risc només és conseqüència de la falta de cultura de les
persones que viuen en aquell indret
o dels visitants. Ens adonem de la

molta falta que fa formar i informar a
la població en la prevenció d’incendis, doncs el desconeixement pot
provocar que es faci malbé la natura
i el medi ambient, a més de posar en
perill a les persones.

Una mica d’història
La formació als centres educatius es va començar a impartir de

manera reglada (tot i que feia molts
anys que es feia) l’any 1990, amb
el Programa d’Ensenyament de la
Prevenció i l’Autoprotecció d’Incendis per a les Escoles de Barcelona. Alhora, es va editar un
Quadern de Treball dirigit als alumnes i una pionera Guia del Professor, per facilitar als docents una
aproximació al nostre món i a la
prevenció, ja que ens vam adonar

que, encara que eren professionals
de l’ensenyament, aquest era un
camp desconegut per ells. Els promotors de la idea vam formar uns
quants bombers, als que vam anomenar monitors, per poder arribar a
més escoles al mateix temps.
Aquest projecte va sorgir de la
necessitat, sempre sentida i defensada pels propis bombers, de què
els ciutadans aprenguessin a defensar-se del foc, tant abans (prevenció) com durant (autoprotecció), i, d’aquesta manera, minimitzar els danys humans i materials dels incendis.

__.Pel que fa a les visites als parcs
de Bombers, aquestes consisteixen
a passar els alumnes a una aula on
se’ls donen uns quants consells de
prevenció i d’autoprotecció, seguida
d’una ruta pel parc on poden conèixer els diferents vehicles del Cos i
el gruix de personal que està de
servei. Durant la visita hi ha també
un petit laberint (que abans servia
per fer pràctiques de salvament), on
entre d’altres la quitxalla es pot divertir emulant els bombers que han
vist abans i baixar per una barra de
petites dimensions.____________

A més de desenvolupar el programa
d’ensenyament a les escoles, la
Divisió de Prevenció també
assessora als centres educatius en
l’elaboració dels seus Plans
d’Emergència. Per això s’ha editat
un manual dirigit al professorat i,
quan hi ha disponibilitat de
personal, els tècnics assisteixen als
simulacres anuals que la Llei obliga
a organitzar. Després d’anys d’insistir en aquest apartat, el 2007 es van
fer 18 escoles.

El programa a les escoles té
una doble vessant lúdica, amb les
visites dels alumnes al Parc de
l’Eixample, i pedagògica, amb les
xerrades que fem als centres.
Les classes de prevenció a les
escoles es van iniciar fa només
tres anys. Durant la xerrada, que
dura una hora, els nostres monitors acompanyen les explicacions
amb un DVD que conté tres apartats: Els bombers t’aconsellen ,
amb els ‘típics’ consells de prevenció; Tanca la porta al Foc , on es
donen pautes d’actuació davant
del foc; i Incendi en un edifici , on
Un monitor explica als joves alumnes d’un centre de Primària com funciona un parc de Bombers, durant un visita
s’il·lustren les actuacions bones i
escolar a l’Eixample.
dolentes que s’acostumen a donar
quan hi ha un incendi.
__.El laberint està dins del ‘Museu’, any participa a la Cavalcada de
Les xerrades van dirigides prinon es guarden algunes joies que Reis i al Ralli de Sitges), en el que
cipalment a joves a partir dels vuit
van des de mitjans del segle XIX: els nens poden pujar i fer-s’hi fobombes impulsades a mà, carros tografies. A l’acabar la visita se’ls
anys (Primària). Encara que el
amb bombes de va- regala la Carpeta de la Prevenció,
DVD està fet
por i tirats per ca- amb la que treballar el que se’ls
amb dibuixos aniL’any
passat
uns
valls, cascs, extin- ha explicat i recordar el seu pas
mats per poder
tors antics, etc. Fins per la nostra casa.
donar més força 4.200 alumnes van
al que és la nostra
a la nostra expli- visitar el Central i es
Per sol·licitar les visites cal
‘joia de la corona’: accedir a la pàgina Web del procació, pensem
van donar xerrades
que els més peLa Genoveva, un grama d’activitats de l’Ajuntament:
tits no en traurien de prevenció a un
vehicle de 1922 en www.bcn.cat/educacio/pae , i des
tot el rendiment total de 80 escoles
perfecte estat de d’allà apuntar-se en els horaris
possible.
funcionament (cada (matins de dimarts a dijous). 
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Aprendre divertint-se
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FORMACIÓ

PROCOP de prevenció
de caigudes en alçada
Més enllà del rescat urbà, un elevat nombre de situacions durant la tasca dels
bombers poden comportar risc de caiguda. Per aquest motiu un Procediment
Operatiu estandarditza les mesures de seguretat en el treball en alçades.
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Un bomber es despenja durant el darrer curs de treball en alçada al Parc de Llevant.
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El Procediment de Prevenció de Caigudes en Alçada estableix la siste màtica de treball amb el cinturó de
seguretat personal i els components
del sac de salvament, durant les intervencions on hi hagi risc de caiguda.
“Planteja les pautes a l’hora d’utilitzar
el material per treballar en alçades de
què disposa el Servei, aplicant-ho a
situacions i maniobres concretes”, explica l’oficial Ferran Aguado, un dels

participants en l’elaboració del docu- __.Aquest és un procediment “per a
ment. Unes pautes que la Llei de nosaltres”, destaca l’oficial Ferran
Riscos Laborals obliga a complir en Aguado. És un PROCOP per interaquesta i altres professions. La bona vencions en alçada que sobretot “vol
utilització de l’equipament per treba- salvaguardar al bomber en totes
llar en alçades gaaquelles situacions
ranteix la seguretat
on hi ha perill de
El procediment
dels bombers i, alcaiguda”.
hora, permet actuar estandarditza els
El procediment
de manera més rà- passos a seguir en
no només contempida i causant menys
pla situacions de
treballs en alçada
danys (per exemple,
rescat urbà en alevitant trencar una que comportin
çada, sinó que
porta accedint a un perill de caiguda
també es fixa en sipis per una finestra).
tuacions aparent-

Garantir la seguretat dels bombers és un element clau
del nou procediment operatiu.

ment més segures en les que també
és bàsic utilitzar els elements de seguretat. Des de muntar una línia de
vida en recorreguts per zones elevades, fins assegurar-nos mentre ens
movem per una bastida o anem dins
la cistella de l’autoescala. “En qualsevol situació es pot produir una fallada
i quedar compromesa la seguretat
del bomber. Per això és important
portar el cinturó personal y assegurar-te sempre que hi hagi alçada”.

ços que s’havien
zat per alguns inanat produint”. La Pel seu elevat
tegrants del Parc
primera voluntat del component tècnic,
de
l’Eixample.
procediment és obliAquest document
el document s’anirà
gar a tot el personal
inicial es va anar
actualitzant
amb
els
a utilitzar el material
passant pels difenou, específic i ho- nous materials que
rents torns, sotmologat del que dismetent-lo al judici
incorpori l’SPEIS
posa el servei per
i crítica d’alguns
adoptar les mesures
companys experts
de seguretat pertinents. En segon en escalada i rescat urbà, molts dels
lloc, vol estandarditzar els procedi- quals integraven el Grup Especial
ments previs a intervencions en al- de Rescat o exerceixen de monitors
çada. “Sobretot és important anar de l’SPEIS en aquest àmbit.
ajustant petits detalls, tant al curs D’aquesta manera el Procediment
d’adaptació dels nous bombers com es va convertir en un treball coral i
a les pràctiques als parcs. Hi ha contrastat. La presència de molts
molta gent que en sap, però també professionals del treball en alçada
molta que es pensa que en sap”.
dins de l’SPEIS, va permetre elaboUn avanç en matèria de seguretat rar el procediment sense recórrer a
laboral ha estat el cinturó personal entitats alienes al Cos.
d’intervenció i la incorporació dels
El Procediment Operatiu de
sacs de salvament en tots els vehi- Prevenció de Caigudes en Alçada
cles: “Al sac hi ha tot el material per és vigent ja per a totes les intervencomplir el procediment, i si algú, per cions. Tanmateix, com recorda l’ofioblit, s’ha deixat al cotxe el seu cin- cial Aguado “és un document viu”.
turó personal, pot confiar en què al Al tenir un elevat component tècnic,
sac hi ha tot el que pot necessitar”.
el PROCOP s’haurà d’anar actualitzant, adaptant-lo sempre a la normativa vigent i ajustant-lo als mateUn document viu
rials de nova adquisició dels que es
Per a l’elaboració del PROCOP doti el Servei: nous tipus de cordes,
es va partir d’un primer esbós, realit- material metàl·lic, etc. 

“En general els bombers estan
bastant conscienciats”, assegura l’oficial Aguado respecte de les mesures de seguretat durant el treball.
Tanmateix, encara hi havia gent que
feia “coses poc segures”, acostumats com estaven a treballar amb
material antic com cordes de cànem
o a tècniques com l’as de guia. Amb
el temps la normativa ha anat canviant i, per exemple, avui dia l’anomenat ‘nus del bomber’ (que es feia
amb una sola mà per assegurar-se)
ja no està homologat. “Havíem de
plasmar en un document els aven-

Pràctica de rescat en alçada.
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Conscienciació
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RECORDA
RECORDA

Vacances sense ensurts
S’acosten els mesos d’estiu i les vacances comencen a estar definides. Quan
explorem l’estranger cal prendre precaucions i tenir en compte els següents
consells per evitar que una afecció espatlli aquests dies de merescut descans.
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Dr. Juan Ignacio Paso
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Tot i que els països en vies de des lació de 4 a 6 setmanes abans diarrees durant 24 hores, vòmits
envolupament són un mercat turístic
d’emprendre el viatge, ja que a l’es- continuats durant 12 hores, apareix
emergent, les seves condicions sanitiu se solen saturar, i dur un full amb sang a les deposicions, o teniu febre
la ruta que seguirem per tenir en o espasmes musculars, visiteu imtàries ens poden jugar males passacompte les malalties a les que ens mediatament un centre mèdic.
des. Molts viatgers que visiten
veurem exposats.
aquestes zones contrauen malalties
L’afecció més habitual en marxar Documentació sanitària
relacionades amb el consum d’aigua,
a un país estranger és la simptomaaliments contaminats, fiblades d’intologia digestiva (nàusees, vòmits,
sectes o artròpodes, o simplement
En cas de viatjar dins de la UE,
diarrees, dolor de panxa o febre), i el s’ha de passar per la Seguretat
per canvis de temperatura i d’altitud
seu risc principal és patir deshidra- Social i obtenir la Targeta Sanitària
que afecten l’organisme.
tació. En cas de manifestar-se Europea, que ens permetrà rebre asPer prevenir afeccions derivades
aquests símptomes cal beure aigua sistència sanitària pública en aquests
d’aquestes situacions de risc, com
de forma abundant i continuada, i països. Si les vacances es planegen
ara les febres tifoides, l’hepatitis o la
dur sèrum a la farmaciola. Si patiu fora de les fronteres europees s’ha
malària, abans de viatjar cal posarse en contacte amb un
de consultar l’existència
Servei de Consell als
de convenis sanitaris
Viatgers i Centre de
amb Espanya i, en cas
Links d’interès
Vacunació Internacional
negatiu, comprovar la
per valorar les malalties
cobertura que la vostra
Centres de Vacunacions Internacionals i
que puguin suposar un
assegurança mèdica
Consell al viatger a Catalunya
perill i rebre les recoofereix a l’estranger. Els
http://www.gencat.net/salut
manacions pertinents,
funcionaris que tinguin
així com la profilaxis o
PAMEM han de tenir
Recomanacions als viatgers.
les vacunes necessàpresent que aquest
Ministeri Assumptes Exteriors i Cooperació
ries. En aquests centres
dóna cobertura fora de
http://www.maec.es
s’ha de demanar hora
Catalunya a través d’un
de visita amb una antetelèfon de contacte. 

UN APUNT D’H
UN APUNT D’HISTÒRIA

Als 80, Bombers de Barcelona abraçava tota Catalunya amb la Brigada Especial
de Rescat. Ara només s’actua a Barcelona però el vincle amb la BER es manté a
través dels cursos de rescat urbà i la Secció de Muntanya de La Cultural.

Penjant d’un mosquetó

La geografia del país ha anat
canviant i la muntanya ha deixat
espai als edificis de gran alçada
que conformen avui dia l’skyline de
Barcelona, fent que les actuacions
urbanes de Bombers guanyessin

espai fins arribar a conformar la
totalitat dels serveis que es fan
actualment. Tot i que les àrees
forestals són avui dia competència
del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials dels Bombers de la
Generalitat, fa 25 anys era Bombers de Barcelona, a través de la
seva Brigada Especial de Rescat,
qui s’encarregava d’aquests salvaments. Un quart de segle després,
les tècniques emprades aleshores
s’han reciclat i adaptat a l’àmbit

urbà mitjançant cursos bàsics, de
reciclatge i avançats que s’imparteixen als parcs de la ciutat. La
muntanya ha passat a ser una vessant merament lúdica del Cos, tot i
que amb molt de pes gràcies a l’interès dels companys que conformen la secció de muntanya de La
Cultural. Les pràctiques a coves i
parets naturals han deixat pas a les
tirolines entre gratacels i les actuacions a túnels, és llei de vida.
Renovar-se o morir.
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Foto de familia de la primera lleva de bombers de la Brigada Especial de Rescat, a l’any 1981.
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UN APUNT D’H
UN APUNT D’HISTÒRIA
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l’Escola Catalana d’Alta
Muntanya. Quan hi havia
Actualment, les pràctiques de rescat s’acostumen a fer als parcs o fent
un accident la gent trumuntatges en edificis de gran alçada, però antany els bombers es desplaçaven a grutes i coves per aprendre a treballar en situacions adverses cava a l’ECAM, el grup de
salvament s’hi desplaçai espais irregulars.
va amb els seus cotxes
particulars i cercaven el
material per després arribar fins a les víctimes.
Massa temps havent-hi
vides en joc. I, malgrat
que existia voluntat per
part dels bombers de
col·laborar en aquests
tipus de rescats, no va
ser fins l’any 1976 que
van començar a fer-se
actuacions conjuntes. Al
juliol d’aquell any, un rescat al monument de
Colom va marcar un punt
d’inflexió històric en el
rescat urbà de Barcelona. L’oficial Jiménez va
rescatar un grup de persones atrapades dins de
l’ascensor del cèlebre
monument ‘a pèl’, sense
lligar-se. Aquesta heroïcitat li va valer dos reconeixements: la
De la Brigada al GRAE
medalla d’or al mèrit i l’impuls del
“Ratllàvem la irresponsabilitat. Consistori per formar un grup espeAmb els mínims coneixements ens hi cial de salvament.
La primera fornada de bombers
deixàvem la pell i ens tiràvem a la piscina, però ens sortia bé”. Josep Lluís
Alcaraz, bomber del parc de Zona
Franca, recorda els primers passos
de la Brigada Especial de Rescat de
Bombers de Barcelona, un grup
especialitzat en tot tipus de rescats
de dificultat alta que va crear-se a
principis dels 80 i que actuava a tota
Catalunya. Abans de la formació de
la Brigada, les sortides d’emergència
a la muntanya es feien a través de

30

La secció de muntanya de La Cultural organitza activitats durant tot l’any.

escaladors va arribar l’any 1981.
Amb la lleva dels becaris, van accedir
al Cos 14 monitors de l’Escola per
treballar com a bombers especialitzats en muntanya. Pere Roca, avui
instructor i cap del parc de Llevant,
va ser un d’ells. “Durant els cinc anys
de màxima activitat de la Brigada,
fèiem uns 10 o 12 serveis anuals.
Ens trucaven per tots els rescats que
passaven a Catalunya perquè érem
els especialistes”. A mitjans dels 80’,
la Generalitat va crear el Grup de
Recolzament d’Actuacions Especials
dels Bombers de la Generalitat
(GRAE) i es va fer un traspàs de
competències. D’aquesta manera, les
funcions del Cos de Barcelona van
quedar limitades a la pròpia ciutat
mentre que el GRAE es va fer càrrec
de les actuacions de rescat complicades arreu de Catalunya.

100% adrenalina
Els Pirineus, Montserrat, Pedraforca... Catalunya és un paradís per
als amants de la muntanya i a bombers n’hi ha molts. “Som uns 90
socis, i tot l’any fem sortides d’escalada, barranquisme, trekking, esquí...
No parem, ens mou l’adrenalina!”,
comenta Enric Martín, vocal de la
Secció de Muntanyisme de La Cul-

HISTÒRIA

Rescat urbà
L’any 2003, Bombers va fer una
convocatòria de nous monitors en
l’especialitat de rescat urbà. La majoria de companys que van accedirhi, pertanyien a les noves promocions i ja portaven anys de dedicació al muntanyisme i l’escalada. Tres
anys més tard, al juny de 2006, un
grup de 12 monitors va participar en
el curs de segon nivell de rescat,
coordinat pels caps de parc Ferran
Aguado i Pere Roca, i el sergent
Manel Benavent. Durant aquesta
setmana de formació, es van dur a
terme simulacres de serveis complicats en un túnel de connexions
marines del Port, a 30 metres de
profunditat, a més d’un rescat a la
muntanya de Montjuïc. Que els nous

Els companys, atents a les explicacions de l’instructor durant el darrer
curs de rescat en alçada, al Parc de
Llevant.

bombers assoleixin un
bon nivell de coneixements en rescats de gran
dificultat és essencial
perquè hi hagi el relleu
generacional del Cos
sense perdre qualitat en
el servei. “De tots els
bombers que hi ha de guàrdia diàriament, un 20% haurien de tenir
aquests coneixements. Que nosaltres sabem que ells poden resoldre
qualsevol incident sense haver de
cridar cap veterà”. Els 12 bombers
que van poder cursar aquesta formació de segon nivell pertanyen
actualment al grup de rescat especial, derivat de l’antiga Brigada. Si es
donés una emergència on fossin
requerits, els anirien a buscar als
parcs i els portarien a l’Eixample, on
hi ha emmagatzemat el material
específic. Alguns dels companys ja
han tingut la seva dosi d’acció inter-

venint en rescats de pel·lícula com
el de la Sagrada Família, on un operari va quedar immobilitzat per una
lumbàlgia i van haver de fer un petit
muntatge de cordes i politges per
baixar-lo. Tot i que es fan uns 4.000
salvaments a l’any, només de 12 a
15 són de dificultat elevada: operaris que cauen a l’obra i queden atrapats, rescats a pisos de Ciutat Vella
on les finestres i els accessos són
gairebé inexistents... “Poden semblar pocs, però només que n’hi hagi
un a l’any, la formació ha de ser-hi i
els serveis s’han de resoldre de la
millor manera possible”. 
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tural. A banda de gaudir de la riquesa natural del país, la secció organitza activitats d’una a dues setmanes
de durada a països com França, Itàlia
o el Marroc. “El nivell d’escalada a
Catalunya i el País Basc és bastant
bo respecte la resta d’Espanya, però
en comparació amb altres països
europeus encara ens queda molt per
aprendre”. La secció és un hobby per
bona part dels companys del Cos,
però no n’hi ha cap que abans d’entrar a Bombers es dediqués professionalment al muntanyisme: “Hi ha
gent amb títols de l’Escola d’Alta
Muntanya però són a nivell esportiu.
Alguns companys participen en
competicions però la majoria ho
practiquem des d’una vessant lúdica.
Sortir a passar-nos-ho bé i prou”. A
més de gaudir de paisatges inoblidables i mantenir la forma física, aquest
bagatge a la natura els permet aplicar les tècniques de cordes i politges als rescats urbans. “Al Cos hi ha
molt bons escaladors i, si tens coneixements extres dels que t’ensenyen
als cursos, sempre tens un as a la
màniga per si la cosa es complica”
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AL MARGE

L’SPEIS tindrà
representant a Cardiff
L’equip d’excarceració de Bombers de Barcelona va ser segon a l’Encontre
Nacional de Rescat en Accidents de Trànsit que es va celebrar a Saragossa, i
acompanyarà als representants del Consorci de Múrcia al Campionat Mundial.

El jove equip capitanejat per Germán Moreno va ser
segon a Saragossa i representarà a Bombers de
Barcelona al Mundial.
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La capital aragonesa va acollir del
30 d’abril al 3 de maig la quarta
edició de l’Encontre Nacional
d’Excarceració. El recinte del Palau
de Congressos de Saragossa va
ser l’escenari escollit per presentar
el torneig. Una ubicació, situada en
una zona d’accés de vianants i molt
visible, que va contribuir a la gran
quantitat de públic que en quasi tot
moment va seguir el desenvolupament de les proves.
Un total de 20 equips representants d’altres tants serveis de rescat i extinció d’arreu del país, van
competir durant els dies 2 i 3 de
maig per demostrar el millor procediment i treball conjunt a l’hora d’abordar un rescat viari, deixant palès
en tots els casos el molt alt nivell
del conjunt de participants.
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Sabor mediterrani
En aquesta ocasió, l’Encontre va
dividir la competició en dues manio-

bres: immediata i estàndard. Supetreballar, de practicar amb noves
rades les proves, els representants
eines d’excarceració i de conèixer
de l’SPEIS van aconseguir clascompanys de cossos de bombers
sificar-se en segon lloc en la gede tot el país”, explica Germán
neral per equips, per darrere del
Moreno, capità de l’equip de
Consorci de Múrcia, mentre que el
Barcelona.
tercer lloc va ser per als bombers del
Entre la resta de participants,
Consorci de València, completant el
destaca el paper dels integrants
podi més meditedel cossos de
rrani de totes les
bombers de l’AMúrcia, Barcelona i
edicions nacionals.
juntament de Las
"Ha estat una expe- València van
Palmas de Gran
riència molt bona, completar el podi
Canària i del
no solament per l'èmés mediterrani de Consorci de Tolexit aconseguit, sinó
do. Els canaris
perquè ha estat una totes les edicions
van ser els més
oportunitat d’apren- del Nacional
ben valorats en la
dre noves formes de
maniobra estàn-

Equip a Gal·les
L’equip de l’SPEIS va estar format pel sergent Germán Moreno
Pozo (capità), els bombers Herminio
Pauner, Matías Morenas, Iván
Casanovas i Francisco Requena, i el
caporal Lluís López. Aquest darrer va
actuar en qualitat de sanitari, aprofitant la seva formació en fisioteràpia i
el fet que està cursant medecina.

L’equip de l’SPEIS durant la seva participació a
l’Encontre Nacional, al maig.

Dóna la casualitat
dors de l’Encontre,
que quatre dels sis L’equip de
l’APRAT també va
integrants de l’equip
seleccionar a l’eBarcelona viatjarà
(tots menys Pauner i
quip de Barcelona
Moreno) pertanyen a al juliol a Gal·les
per participar al
les promocions que per participar en el
World
Rescue
s’han incorporat al World Rescue
Challenge 2008,
Servei en el període
el Campionat MunChallenge 2008
2003-2006.
dial de Rescat que
Juntament amb
se celebrarà del 9
els representants murcians, venceal 12 de juliol a la localitat gal·lesa
de Cardiff (Regne Unit). “Esperem
aconseguir un bon resultat, encara
que per a nosaltres poder assistir-hi
ja és tot un premi”, assegura
Moreno. 

L’intern més jove
Un total de cinc equips mixtos
de diferents parcs van prendre
part en el Torneig Intern d’Excarceració de Bombers de Barcelona. Els dies 8 i 9 d’abril, el Parc
de Llevant va acollir la disputa
de les dues maniobres, estàndard i immediata, de les que va
constar la prova.
La joventut va ser un dels trets
característics de l’Intern, amb un
munt de matrícules amb 24, 25 i
26.000’s entre els participants.
Una mostra del gran interès que
les proves de rescat urbà desperten entre les noves promocions.
Amb ells, gran quantitat de companys fora de servei van assistir
com a espectadors a l’Encontre.
L’equip número 5, capitanejat per
Germán Moreno, va obtenir la millor qualificació i va ser l’encarregat de representar a l’SPEIS a
l’Encontre Nacional de Rescat en
Accidents de Trànsit que es va celebrar un mes més tard a Saragossa. Entre els premis individuals, Vicenç Badia es va endur el
de millor capità i millor tècnic,
mentre que el de millor sanitari va
ser per a Lluís López Cuadradas.
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dard i també es van endur cap a
les illes el trofeu a millor sanitari.
Per la seva banda, l’equip manxec
va firmar la millor maniobra immediata i va merèixer la distinció a
millor equip tècnic d’enguany.
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ACTIVITATS
ACTIVITATS

Primera estada de
barranquisme Còrsega 08’

FAHRENHEIT•451

Per Enric Martín
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De l’1 al 12 de maig la Secció de
Muntanya de l’ACE vam organitzar
una estada de barranquisme, triant
com a destí per aquesta primera
aventura de l’aigua l’illa de Còrsega.
Tres companys vam sortir de
Barcelona en direcció al port francès
de Toulon, des d’on un ferri ens va dur
a la ciutat de Bastia, al nord de l’illa.
Després d’un dia d’adaptació,
vam començar el contacte amb l’aigua descendint el Cippetto i el

Bucatoggio, dos barrancs curts però
preciosos i amb uns impressionants
ràpels. Seguint la ruta cap al sud
vam visitar la ciutat de Bonifacio, on
vam compartir riures amb els companys pompiers de la vila. I d’allí al
poble de San Gavino per baixar el
Vivaggio, un dels millors barrancs
que vam fer tot i les dues hores esmerçades en l’aproximació.
Els següents dies van transcórrer a la famosa zona d’Agulles de
Bavella, clàssica escola d’escalada
corsa i un dels llocs més impressionants de l’illa, on vam fer els des-

censos del Purcaraccia, Vacca i
Muratellu. Però va ser al bell poble
de Socia, a l’oest, on vam trobar el
barranc d’alta muntanya més fred i
espectacular del viatge: el Ziocu. Un
impressionant ràpel en una estreta
cascada va suposar l’única situació
compromesa de tota l’estada.
Després de vuit descensos i
l’experiència d’uns dies inoblidables,
vam posar punt i final al viatge a
Calvi i l’endemà vam agafar el ferri
de tornada. Ara, toca esperar la sortida del proper any, que ja anticipo
que serà a la bonica Eslovènia. 

Explorant
el Mar Roig
Les fèrtils profunditats del Mar
Roig van ser escenari de l’stage
d e b u s s e i g que la Secció
Subaquàtica de La Cultural va organitzar del 8 al 15 de juny. Una
vintena de persones no es van voler perdre l’experiència de visitar
l’impressionant fons marí que
amaguen les aigües àrabs. Més
tranquils i propers seran els cursos que la secció ha previst per
aquest estiu. El primer, del 7 al 13
de juliol, consistirà en un curs d’iniciació al submarinisme certificat
per la FECDAS i homologat per la
CMAS, al que seguirà un curs de
dues estrelles al setembre. 

50 anys a Sitges
Bombers de Barcelona va rebre
un reconeixement a la seva con tinuada participació en el popu l a r R a l · l i B a r c e l o n a - S i t g e s , amb
motiu de la 50 edició d’aquest
esdeveniment que cada any con-

centra multitud de vehicles d’època. El mític camió Genoveva,
de 1922, és un fix en el recorregut que sorteja les costes del
Garraf fins arribar a la plaça de
Sant Jaume. 

El 18 de maig la soli daritat va partir un any
més cap a l’Est, als hospitals i orfenats de Bielorrússia. Un camió amb
dos remolcs de Bomberos Humanitarios va sortir carregat del parc de
la Vall d’Hebrón. Al comboi hi anava
la darrera remesa d’ajuda humanità-

ria que l’ONG d’aquesta casa ha
reunit al llarg de l’any, gràcies a
l’aportació de companys i de col·laboradors. Roba
d'abric, joguines, productes
de neteja y
medicaments...
tota una càrrega per fer
menys feixuga i
dur la il·lusió a
les vides d’aquells menys
afavorits.
Durant la seva estada a l’antiga
república soviètica, l’expedició de
Bomberos Humanitarios va poder
fer el seguiment del material i dels
vehicles que s’han anat donant en
anys precedents. 

Jaume Consola, Carlos López i Mario
Bodas van ser els tres companys
més ràpids de l’SPEIS en la Cursa
de Bombers de Barcelona disputada
el passat 6 d’abril als carrers de la
ciutat. Un dels esdeveniments esportius més tradicionals que enguany
arribava a la desena edició. Per
aquest motiu, van rebre de mans de
la direcció de l’SPEIS el reconeixement a nivell intern i un lot de material esportiu de la marca Nike.
Perquè puguin seguir preparant-se
per a aquest i altres reptes. 
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Bomberos Humanitarios
parteix cap a Bielorrússia
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LA NOSTRA GENT

“Amb l’atletisme esbufego
menys a les sortides”
Al 1972, Tomás Chiva va posar els peus a Bombers i, des de llavors, han estat
més les alegries que les penes. Matricer de professió i atleta, Chiva pot presumir de tenir una munió de medalles a casa i l’afecte dels companys al Cos.

Tomás Chiva, cap de parc de la Zona Franca i atleta
aficionat, ha aconseguit pujar al podi en nombroses
competicions tant nacionals com internacionals.

FAHRENHEIT•451

36 anys a la Casa, “tota la vida”.
Tomás Chiva, cap de parc de Zona
Franca , és un dels veterans de
Bombers i se’n sent molt orgullós,
“tot i que jo vaig entrar perquè el
meu germà ja era bomber i sempre
m’insistia perquè ho provés. No tenia la vocació d’altres companys”.
Chiva, matricer de professió, va decidir-se a fer les proves perquè podia compaginar tots dos oficis “i en
aquella època m’havia de comprar
un pis per casar-me i calien diners”,
així que va accedir al Cos amb la
lleva del 72. Poc a poc el “cuc”
bomberil el va atrapar i ara no s’imagina una altra vida: “Entrar a
Bombers és una de les grans coses que he fet”. I va ser gràcies a
això que Chiva va descobrir l’atletisme, una afició amb la que ha voltat pel món i ha aconseguit una envejable col·lecció de medalles.
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Del bàsquet a l’atletisme
Chiva sempre ha estat un amant
de l’esport. “Fins als 37 anys jugava

en equips de bàsquet de veterans,
l’equip i em vaig posar a córrer. Al
però sempre m’ha agradat córrer.
bàsquet m’hi discutia molt amb els
Quan estava al Mediterrània, per
àrbitres, mentre que quan corres no
entrenar sortia a córrer per la
et baralles amb ningú!”. Actualment,
Diagonal i en gaudia
la vessant commolt”. L’any 1982,
petitiva ja l’ha deixat
quan Bombers va
de banda, però l’a“Al bàsquet m’hi
obrir el parc al catletisme
segueix
rrer Lleida, va coin- discutia molt amb
sent part de la seva
cidir amb un com- els àrbitres, mentre vida “No compepany que practicava
que quan corres no teixo, però sí que
atletisme i sempre
corro per mantenirel convencia per et baralles amb
me en forma. Aquí, a
anar a córrer ple- ningú!”
Bombers, ho noto
gats. “Vaig deixar
molt quan pugem

Bomber d’or i plata

palmarès internacional consten
cinc ors i cinc plates, la majoria
aconseguides als Jocs Mundials de
Policies i Bombers, que destaquen
per l’alt nivell dels seus participants.
“Ara només surto a córrer la Cursa
de Bombers perquè hi ha un ambient molt maco, i perquè és la nostra!”.

A banda de participar en curses
i competicions locals i estatals, com
la Cursa de Bombers, la San
Silvestre de Barcelona o el
Campionat de Catalunya de Cross, Postals inesborrables
Tomás Chiva ha vist món i ha pujat
al podi en gairebé totes les ocaTota una vida a Bombers deixen
sions que ha competit més enllà de records de tota mena: moltes anècles fronteres. “La primera vegada dotes, molts amics però també molque vam sortir d’Espanya amb el tes imatges que t’acompanyen dia
grup d’atletisme va ser a París, però rere dia, any rere any. “En 36 anys
no per competir, només per partici- me n’han passat moltes, però repar-hi”. Melbourne, a Austràlia, cordo un incendi en un pis on hi haCalgary, a Canadà, Indianàpolis, als vien dos nens petits. No devien tenir
Estats Units, Colòmés de 4 anys, esnia... Són algunes de
taven sols i van
Al palmarès de
les ciutats que
amagar-se al laChiva
consten
cinc
Chiva va visitar, tant
vabo, però nosaltres
amb la secció d’atle- ors i cinc plates, la
no els trobàvem. En
tisme de La Cultuobrir la porta estamajoria dels Jocs
ral, com amb el Club
ven estirats a terra,
Mundials
de
Natació Barcelona,
ennegrits pel fum.
l’equip on també Policies i Bombers
Els vam portar en
competia. Al seu
ambulància fent-los

A sota, vestit d’atleta representant a Bombers de
Barcelona durant els Jocs Mundials del 2003.

el boca a boca i els vam aconseguir
salvar. Un parell de setmanes després, un dels companys va anar a visitar-los a casa seva per veure com
estaven i els va tornar a trobar sols,
com el dia del foc. Vam patir durant
mesos per si ens tornaven a donar
un avís d’aquell pis”. I és que, per a
Chiva, les criatures són la part més
tràgica de la feina a Bombers. “En
tots els anys que porto desgraciadament he hagut de veure molts
morts, tants que marxen de la memòria, però els nens se’m queden
gravats, no me’n puc oblidar”. Tot i
haver viscut situacions de perill i de
gran tensió, Chiva prefereix que les
històries es quedin al parc i no se
les emporta a casa. “Amb la família
explico les anècdotes divertides, les
curiositats, però segons quines vivències me les guardo per la feina
perquè sinó es preocupen”. 

Chiva reconeix que entrar a Bombers és una de les
coses més importants que ha aconseguit a la vida.
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escales o fem una sortida. Tinc
companys de la meva edat que bufen molt més que jo!”.
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EL CAU DEL JUBILAT

El Cau entre pics nevats
Els companys del Cau van gaudir de meravellosos paisatges en l’excursió de
tres dies a Aragó i França. Les baixes temperatures els van permetre gaudir
d’una insòlita postal nevada i d’una verdor espectacular, en ple mes de juny.

A l’esquerra, les increibles vistes del llac Fabrèges des
de l’estació de l’aeri, a 1200 metres d’altitud. Sota
aquestes línies, part del grup durant una de les
excursions als Pirineus francesos i una visita a terres
aragoneses.
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Per Antoni Casado
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Moltes vegades somiem amb desti nacions exòtiques i llunyanes i ens
oblidem que ben a la vora de casa tenim indrets d’una bellesa insòlita. És
el cas dels nostres veïns a nord i
oest: Aragó i França. El passat sis de
juny, 44 companys del Cau del
Jubilat i mitja dotzena d’acompanyants, vam fer una excursió de tres
dies a Osca, amb una breu visita als
Pirineus francesos. Fent ruta amb
l’autocar, i amb les parades necessàries per satisfer la gana, vam arribar a
Jaca, on vam visitar el castell de San
Pedro, una fortificació construïda al
s.XVI per les revoltes que els escrits
de Martín Lutero van provocar a
Europa. Les forces franceses seguidores de la seva doctrina van edificar
el castell per protegir la zona dels
atacs cristians.
Després de reposar la nit a l’hotel
i encetar el dia amb un bon esmorzar,
ens vam dirigir a la frontera francesa

pel Portalet, a gairebé 1.800 metres
d’alçària. Vam patir una bona estona
de corbes en una carretera serpentejant fins arribar al llac Fabrèges, envoltat de pics nevats, i des d’on vam
agafar el telecabina. Un cop finalitzat
el recorregut aeri, vam voler gaudir
de les idíl·liques vistes de la serralada
amb un trenet, fins arribar al llac
d’Artouste. Aquest, que acull les aigües de les vessants més altes dels
Pirineus, conforma un marc incomparable de pau i tranquil·litat i té un
mirador excepcional des d’on divisar
tota la vall de Soussouéou en plena
verdor primaveral.
Amb el matí ben aprofitat, i havent dinat com senyors, vam emprendre camí cap a Santa Cruz de Serós,
a Osca, per visitar l’església de Santa
Maria, una joia del romànic aragonès
del s.XII, un antic monestir de monges que es manté gairebé intacte
malgrat el pas del temps. Per completar la ruta romànica, vam aproparnos al monestir de San Juan de la

Peña, ubicat en un paratge protegit
al costat de Jaca. El darrer dia vam
aprofitar per apropar-nos a Alquézar,
una població que data del s.IX, on hi
destaca la fortalesa enclavada a la
cresta de la muntanya, envoltada de
penya-segats, les gorges del riu
Vero, la Colegiata i un entramat de
carrerons dignes de visitar. Com a
punt i final de la nostra estada a terres aragoneses vam fer un bon dinar al poble i vam acomiadar-nos tot
gaudint d’un record meravellós. 

Per David Zapater
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L’ICEBERG
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