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Un equip de l’SPEIS treballa en l’extinció de l’incendi d’un
vaixell al Moll de Llevant, el passat 26 de setembre. El foc
s’havia declarat mentre es duien a terme treballs d’oxitall
per desguassar l’embarcació. FFoottooggrraaffiiaa::  JJ..  BBoollíívvaarr.
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EDITORIAL

Un cos que seguim
renovant dia a dia
L’arribada de la tardor ha obert
de bat a bat les portes d’aquesta
casa per deixar-hi entrar un aire
fresc de joventut i renovació, i ho
ha fet, sobretot, amb tres grans no-
tícies. En primer lloc, la dels 11
companys que, després de molts
anys formant part del nostre Cos,
han decidit penjar el casc i el ja-
quetó per gaudir d’una treballada i
merescuda jubilació. Gràcies al
Reial Decret que rebaixa l’edat de
retirada del servei actiu, uns altres
42 companys més es podran aco-
llir amb totes les prestacions a la
jubilació anticipada d’aquí al final
del 2009.

La segona notícia, també llar-
gament anhelada, es va materialit-
zar amb una encaixada de mans
entre l’Ajuntament i l’Autoritat
Portuària de Barcelona. El gest,
que segella un nou i més profitós
conveni per als propers 25 anys,
dóna el tret de sortida a la cons-
trucció del Parc de Bombers del
Port. Les noves instal·lacions, que

estaran operatives abans que es
compleixi el primer trimestre del
2011, substituiran l’actual Parc de
les Drassanes i donaran servei a
Ciutat Vella, el Poble-sec i a tot
l’àmbit portuari. En el conveni,
l’Autoritat Portuària també es com-
promet a dedicar 125.000 euros
anuals a la formació especialitzada
de personal en l’activitat del Port,
la intervenció en vaixells o la lluita
contra la contaminació marítima.

Finalment, durant
aquestes dates també
hem de celebrar la
convocatòria de 45
noves places de bom-
ber de Barcelona.
Durant els mesos de
setembre i octubre,
1.874 persones han
participat en el pro-
cés selectiu per for-
mar part del nostre
Servei. L’oferta pú-
blica d’enguany, però,
es distingeix de les

anteriors perquè incorpora per pri-
mer cop la discriminació positiva
per a les dones en els exercicis fí-
sics –tot i que manté el barem
igualitari en la resta de proves–, i
perquè augmenta l’edat màxima
per ingressar al Cos fins als 35
anys. Aquesta nova promoció, que
començarà en breu la seva forma-
ció, seguirà fent de Bombers de
Barcelona un equip cada cop més
jove i millor preparat. �
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LLeess  nnoovveess  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  CCooss  ddee
BBoommbbeerrss  ddee  BBaarrcceelloonnaa  jjaa  tteenneenn  lllloocc  ii
ddaattaa.. El Parc del Port estarà operatiu
abans que es compleixi el primer
semestre del 2011 i es construirà a
l’avinguda de Josep Carner amb el
passeig de Montjuïc, en
un solar proper a la
plaça de la Carbonera
–coneguda entre els
veïns amb el sobrenom
de ‘l’Ensaïmada’–.

L’edificació del nou
parc de bombers és
el principal acord que
contempla el conveni
en matèria de preven-

cions és de 25 anys i millora l’anterior
acord, que havien segellat el 2006.

Formació subvencionada

Les dotacions de bombers que
vagin destinades al nou parc cobriran
el districte de Ciutat Vella i el barri del
Poble-sec, a més de donar servei a
tot l’àmbit portuari. En la zona del
Port, els equips de l’SPEIS intervin-
dran en les emergències que es
declarin en els vaixells i duran a ter-
me les reguardes, donant cobertura
durant la manipulació i emmagatze-
mament de mercaderies perilloses.
D’aquesta manera, el Parc del Port
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CANDENT

El Parc de Bombers del
Port estarà llest el 2011
L’Ajuntament i l’Autoritat Portuària de Barcelona signen l’acord per començar a
construir el nou parc. Les instal·lacions donaran servei a Ciutat Vella, Poble-sec i
a tot l’àmbit portuari, i substituiran l’actual Parc de les Drassanes.

L’Ajuntament i l’Autoritat Portuària de Barcelona es van
donar la mà el 26 de juny per segellar un conveni de
col·laboració que millora els acords del 2006.

ció, extinció d’incendis i salvament,
que l’Ajuntament i l’Autoritat Portuà-
ria de Barcelona van signar abans de
l’estiu. A raó d’aquest pacte, el Con-
sistori municipal s’ha compromès a
cedir el solar per a la construcció del

parc, mentre que
l’Autoritat Portuà-
ria es farà càrrec
de gran part del
cost total de l’o-
bra. Una inversió
que rondarà els
tres milions d’eu-
ros. La vigència
del conveni entre
les dues institu-

El nou parc
s’ubicarà en un
solar a l’avinguda
de Josep Carner
amb el passeig
de Montjuïc
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CANDENT

Provença. D’aquesta manera, men-
tre durin les obres de construcció
de la nova caserna Central, els e-
fectius del Parc del Port ja estaran
operatius i podran cobrir la seva zo-
na sense suport d’altres parcs. �

L’alcalde Jordi Hereu amb el president de l’APB, Jordi
Valls, durant la signatura del conveni.

rellevarà les actuals
instal·lacions del Parc
de les Drassanes i
assumirà part dels
serveis dels que ac-
tualment s’encarrega
el Parc de la Zona
Franca.

A aquest efecte,
el conveni també pre-
veu que l’Autoritat
Portuària inverteixi 125.000 euros
anuals en formació especialitzada
de personal en l’activitat del Port, la
intervenció en vaixells o la lluita con-
tra la contaminació marítima, entre
altres matèries.

El referent

A principi del 2009 està previst
que es doni llum verda al projecte
del nou Parc del Port, moment en
què començarà l’execució de les
obres, fixada en un termini entre 18

i 20 mesos. L’actual
projecte contempla
unes instal·lacions
d’uns 3.400 metres
quadrats, amb una
futura dotació de
12 vehicles i 25
efectius de guàrdia.

L’entrada en fun-
cionament del nou
parc farà possible

abordar la infraestructura que
completa la renovació del mapa
d’equipaments i instal·lacions de
l’SPEIS: el futur Parc Central. El
segon semestre del 2011, un cop
funcioni a ple rendiment, el Parc
del Port podrà acollir una part dels
bombers que avui dia estan desti-
nats a les dependències del carrer

El conveni preveu
que l’APB dediqui
125.000 euros a
l’any en formació
especialitzada per
als bombers

Calendari previst
Final 2008: Aprovació definitiva del projecte
Principi 2009: Vist-i-plau a l’inici de la construcció
Període 2009-2011: Execució de les obres (18-20 mesos)
1r semestre 2011: Entrada en funcionament

El solar on s’edificarà la nova caserna del Port està ubicat entre l’avinguda de Josep Carner i el passeig de Montjuïc.
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SERVEIS DESTACATS

EEll  2200  ddee  sseetteemmbbrree,,  BBaarrcceelloonnaa  eess
ddeessppeerrttaavvaa  aammbb  ll’’àànniimm  eennccèèss  ppeerr
ll’’aarrrreennccaaddaa  ddee  lleess  ffeesstteess  ppaattrroonnaallss
ddee  llaa  MMeerrccèè.. Tanmateix, cap als
volts del migdia, un trist succés al
barri del Carmel entelava la jorna-
da. Un autobús urbà de la línia 87,
que cobria el recorregut entre Hor-
ta i Travessera de Gràcia, sortia de
la calçada i s’encastava contra un
pilar en un revolt a l’alçada del
carrer de Dante, envestint en el tra-
jecte a un grup de vianants. L’a-
paratós accident deixava un rastre
inicial de 13 persones ferides.
Dues d’elles, una nena de 10 anys i
una dona de 36, s’enduien la pitjor
part del sinistre: hores després mo-
rien als hospitals de la Vall d’He-
bron i de Sant Pau, on havien estat
traslladades amb la resta d’afectats
pels equips sanitaris.

Assistir als ferits

Les primeres dotacions de Bom-
bers de Barcelona van arribar al lloc
de l’accident minuts després que es
produís la col·lisió. Després de veri-
ficar que no hi havia persones atra-
pades sota l’autobús i que aquest
estava bloquejat i no corria risc de

Atropellament múltiple
d’un bus al carrer Dante
Un autobús va envestir el 20 de setembre a un grup de vianants al barri d’Horta,
deixant un balanç de dues persones mortes i 11 de ferides. Durant tres hores
l’SPEIS va treballar per atendre a les víctimes i restablir la normalitat a la zona.

El vehicle sinistrat, que cobria la línia 87, es va estave-
llar contra el pilar d’una façana després de perdre el
control. Durant la maniobra va envestir una tretzena
de vianants que transitaven per la vorera.

desplaçar-se, els sanitaris i els
equips de rescat de l’SPEIS van
col·laborar amb les unitats del 061
desplaçades a la zona. Un cop ate-
sos els ferits, el personal de Bom-
bers va comprovar que la façana i
el pilar de formigó amb què havia
col·lisionat l’autobús no havien patit
danys importants, i es van iniciar
les tasques per retirar els ende-
rrocs provocats. Tot i el violent acci-
dent, cap passatger de l’autobús va
patir lesions d’importància, i només
el conductor va haver de ser atès a
l’interior del vehicle perquè patia
una forta crisi d’ansietat.__._______

Un cúmul de factors

L’atropellament múltiple va tenir
lloc al barri de Carmel, en un revolt
amb una pronunciada pendent per
on l’autobús intentava accedir a
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SERVEIS DESTACATS

l’estret i transitat car-
rer de Dante. Se-
gons la versió dels
testimonis, el con-
ductor de l’autobús
sinistrat acabava de
tenir una acalorada
discussió amb el pro-
pietari d’una furgone-
ta de repartiment mal
estacionada, la qual
bloquejava el pas del
transport públic. Després de l’alter-
cat, el conductor del bus hauria tor-
nat al vehicle i accelerat. Sembla
que la posició de les rodes, que
estaven torçades en direcció a la
vorera, i la ràpida arrencada hau-
rien impedit al conductor redirigir el
vehicle a temps, i aquest s’hauria

Quatre xocs en tres setmanes 
L’accident de l’autobús 87 va anar
precedit d’una corrúa d’accidents
”de pes” a Barcelona. Els tres més
espectaculars es van succeir en
menys d’un mes. El 26 d’agost, un
tràiler que transportava peces a la
planta Nissan a Zona Franca va per-
dre el control i es va precipitar fora
de la via. Un equip de l’SPEIS va ta-
llar la important fuga de gasoil que
manava del dipòsit. El 16 de setem-
bre, un camió de BCNeta es va es-
tampar contra la façana del 372 del
passeig Maragall, després de preci-
pitar-se marxa enrere i sense con-
trol durant 200 metres. Comprovats
els danys, vam haver de tallar i reti-
rar un semàfor que el vehicle havia
envestit durant la caiguda. I una set-
mana més tard, un camió carregat
amb 20 tones de nata va bolcar en
una rotonda, vessant 100 litres de
làctics sobre l’asfalt. Els sanitaris
van evacuar el conductor a l’hospi-
tal, mentre una dotació retirava el
vehicle de la calçada amb la G-3.

L’accident va tenir lloc en un revolt amb una forta
pendent, després que l’autobús romangués bloquejat
10 minuts per una furgoneta que descarregava.

precipitat contra la
façana d’un edifici
pròxim, atropellant
als vianants que en
aquell moment pas-
saven per davant.

Tot i aquesta
versió –la més es-
tesa entre els qui
van presenciar l’ac-
cident–, dies des-
prés del succés, el

xofer de l’autobús va declarar que
li havien “fallat els frens” i va reve-
lar la presencia d’una segona fur-
goneta, la qual hauria realitzat una
perillosa maniobra d’avançament
per un costat de l’autobús, just
quan aquest arrencava, obligant-
lo a donar un cop de volant. �

L’accident va tenir
lloc en un revolt
amb una pendent
molt pronunciada
per on l’autobús
intentava accedir a
l’estret i transitat
carrer de Dante
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SERVEIS DESTACATS

Els treballs de desballestament d’un vaixell al Moll de
Lepant, el 27 de setembre, van acabar amb un incen-
di que va destruir completament la nau.

EEnnccaarraa  rreessttaa  aa  llaa  rreettiinnaa  llaa  iimmaattggee  ddeell
lliittoorraall  ddee  BBaarrcceelloonnaa  ffuummeejjaanntt  aa  pprriinn--
cciippiiss  dd’’aannyy,,  quan quatre iots de luxe
van calcinar-se al port de la ciutat. El
passat mes de setembre una colum-
na de fum va tornar a disparar les
alarmes, en aquesta ocasió al Moll de
Lepant. Es tractava d’un buc en què
s’estaven realitzant feines de desba-
llestament. Sis dotacions van despla-
çar-se al Port i van instal·lar línies de
45 mm per llençar escuma a la senti-
na i a la zona de popa, on es trobava

nals i la ràpida intervenció va aconse-
guir limitar els desperfectes a la prò-
pia nau.

Fumata blanca

Seguint amb la memòria històri-
ca, quan es complien dos mesos de
la caiguda d’una cisterna amb ma-
terial inflamable al Moll del Morrot,
una nova fuita en una empresa quí-
mica va donar de nou l’alerta a la
Zona Franca. Es tractava d’un palet

El fum es torna a elevar
al Port i a la Zona Franca
El 26 de setembre, el Port va despertar amb una fumera al Moll de Lepant. Sis
dotacions van actuar en un buc en desballestament, que va quedar totalment
calcinat. Tot i l’espectacularitat de la sortida, no van haver-hi danys personals.

el motor, així com línies de 25 mm
per refredar el casc amb aigua. En
mitja hora la columna de fum es va
dissipar i els companys van poder
accedir, protegits amb ERA, a l’habi-
tacle del motor per acabar els tre-
balls d’extinció. Durant la intervenció
van estar presents tres tècnics de
seguretat del Port, que van mantenir
activat el Pla d’Emergència Interior
(PEI) fins que es va extingir comple-
tament el foc, a les 10 del matí.
L’incendi no va produir danys perso-
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dia 7 d’agost, el CGE va rebre l’avís
d’un incendi a un magatzem de
paqueteria del Poblenou d’on sortia
una gran columna de fum negre. En
arribar, les flames ja sobrepassaven
les parets de tancament i afectaven
la paret mitjanera del solar. Dins de
la nau hi havien unes barraques de
fusta habitades per indigents, lloc
on es va originar el foc. Les dota-
cions van instal·lar dues línies de
45 mm de secció, una des de la
porta i una altra des de la cistella,
així com una de 25 mm per remu-

llar el material cre-
mat. Un cop finalit-
zada l’extinció es va
donar avís a la com-
panyia elèctrica per
anul·lar el subminis-
trament, ja que el foc
s’havia originat pre-
sumiblement a cau-
sa d’una incidència
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SERVEIS DESTACATS

amb bidons de plàstic d’uns 200
litres de capacitat, un dels quals
desprenia una fumera blanca, deri-
vada d’un procés de polimerització.
Els recipients contenien tripropilè
dialicrat i no hi havia cap etiqueta
de perillositat. En arribar les dota-

cions a la nau, es va desallotjar l’e-
difici així com les empreses veïnes,
com a mesura preventiva. Després
d’esbrinar les reaccions del produc-
te i verificar que no fos reactiu amb
aigua, es va procedir a l’extinció
amb mànegues fins que va desapa-
rèixer la fumera. Els danys perso-
nals van limitar-se a una lleu irrita-
ció ocular d’un dels companys, que
va ser atès pels serveis mèdics.

“Foc cartró”

Aquest darrer tri-
mestre, dos potents
focs van amenaçar la
vida de grups d’indi-
gents que dormien
en edificis ‘teòrica-
ment’ deshabitats,
sense que finalment
s’haguessin de la-
mentar víctimes. El

Dos incendis en
assentaments
il·legals van
obligar a evacuar
a desenes de
‘sense sostre’

El 20 de setembre es va incendiar un local d’Arts gràfiques i copisteria de Sant Andreu. El foc va originar-se en un altell.
Mentre feien treballs de soldadura, una guspira va prendre en un sofà, i l’incendi aviat es va propagar als papers i cartrons
emmagatzemats al voltant. En un primer moment, el propietari va provar d’extingir el foc i va patir una lleu intoxicació, tot i
que no va ser necessari traslladar-lo a l’hospital. Els companys van confinar els veïns de la finca dins dels seus pisos fins
a verificar que no hi havia perill, i, tot seguit, es van obrir forats en unes claraboies del local per ventilar-lo.

Les flames no van deixar pedra sobre pedra en l’in-
cendi que s’originà el 22 de juliol en una vivenda del
carrer Creu dels Molers, tot i que ningú resultà ferit.
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en la instal·lació elèctrica de la fin-
ca. Tot just un mes després, el 6 de
setembre, un nou incendi va obligar
a evacuar set ‘sense sostre’ que
habitaven en un edifici de dues
plantes en procés d’enderrocament.
Els companys van fer servir línies
de 25 mm des del vehicle i van
intervenir amb equips ERA degut a
la virulència de les flames.

Fauna escorredissa

La imatge del bomber rescatant
el gat de l’arbre no és, com ja sabem
prou bé, només una fantasia de la
petita i gran pantalla. Però el cert és
que, en ocasions, els serveis amb
feres de per mig superen la imagina-
ció televisiva. El 9 d’agost vam rebre
dos avisos de rescat d’animals amb
resultats dispars. En
el  primer la protago-
nista va ser una gar-
sa reial. Els nostres
e-quips van col·labo-
rar amb una dotació
d’agents rurals per
atrapar l’au, que
s’havia allunyat del
seu ecosistema na-

tural i estava enfilada en un arbre al
bell mig de l’Eixample. Malaura-
dament, no es va culminar el rescat
perquè la garsa va emprendre el vol
i va fugir carrer avall.

Aquell mateix dia, una dona va
trucar al 080 després de veure com
la seva fura es precipitava daltabaix
del quart pis on vivia. L’animal havia
aterrat al pati d’uns veïns que esta-
ven de vacances, i al grup de bom-
bers els va tocar accedir al pis des
d’un bar contigu i rescatar la fera
amb un salabre.

Abandonada

També tret d’una pel·lícula sem-
blava el servei del passat 10 de
setembre al barri de Sants. Els
veïns van alertar els Mossos d’Es-
quadra perquè feia dies que no
veien sortir de casa a una veïna d’e-
dat avançada. A més, una forta
pudor havia envaït el replà. Un
equip de bombers va accedir al pis
de l’anciana, on es van trobar amb
el cadàver de la dona, encara asse-
gut a la seva cadira de rodes i en un
avançat estat de descomposició.

La víctima era una monja de 77
anys, qui tenia contractada a una
cuidadora, Ana Rodríguez, ja que
no es podia valer per si mateixa.
Mentre es procedia a la investiga-
ció, la cuidadora va arribar al pis
carregada amb bosses del super-
mercat, davant l’estupefacció dels
agents. La dona portava quinze
dies morta i els resultats de la
autòpsia van determinar que va

finar per inanició. La
cuidadora afirmava
que l’anciana va dei-
xar de menjar per
voluntat pròpia, teo-
ria no verificable, i
es va dedicar a gas-
tar-se els estalvis
de la monja sense
avisar a ningú de la

Una garsa reial i
una fura van dur de
corcoll a un equip
de rescat animal
després d’escapar
del seu ‘hàbitat’

La nit i l’oblit d’unes espelmes en-
ceses es van conjugar el passat 8
de setembre per provocar un vi-
rulent incendi en un estudi del ca-
rrer Escudellers. Desenes de tru-
cades quasi simultànies per part
dels veïns van alertar del fet. Les
flames van calcinar tot el pis en
qüestió de minuts, i van obligar a
rescatar els estadants de l’àtic de
l’edifici, situat immediatament so-
bre la vivenda afectada.

seva mort. Després d’una setmana
en dependències policials, i ha-
vent declarat ja davant el jutge, la
cuidadora va quedar en llibertat
amb càrrecs, acusada dels delic-
tes d’omissió de socors i d’apro-
piació indeguda. �

Una dotació de l’SPEIS accedeix a la planta baixa del
carrer Campreciós 27, després d’extingir l’incendi que
va destruir completament el pis durant la passada nit
del 21 de setembre.
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Els piròmans provoquen
4 grans focs en un mes

Un de cada sis incendis que es produeixen a Barcelona són provocats. Tot i
això, entre final de juliol i principi d’agost els piròmans van donar feina extra a
l’SPEIS provocant en dues setmanes fins a quatre focs de gran envergadura.

NNiinnggúú  ss’’hhoo  eessppeerraavvaa  aa  llaa  GGuuiinneeuueettaa
VVeellllaa,,  nnii  aall  ccaarrrreerr  SSeerrrraannoo  oo  llaa  ZZoonnaa
FFrraannccaa:: la cruesa del foc va sorpren-
dre veïns i vianants. En la majoria
dels casos, els incendis van ser pro-
vocats en vivendes particulars i van
obligar a una ràpida evacuació dels
estadants, que presentaven símpto-
mes d’intoxicació per inhalació de
fum o, inclús, traumatismes i crema-
des. Les flames del 16, 17 i 21 de
juliol no havien estat accidentals i els
indicis de la seva autoria semblaven
indiscutibles: diversos focus aïllats
en una mateixa vivenda, acusacions
directes a veïns... I no només les
vivendes eren al punt de mira dels
piròmans. En l’últim d’aquests focs
encara quedaven brases suficients
per tenyir de negre tres autobusos
de l’empresa Montbus. Casualment,
en tots els vehicles les flames s’ha-
vien iniciat al motor i la fortor a ben-
zina omplia els voltants. Malgrat tot,
cap dels incidents no havia passat
de l’ensurt i dels danys materials. 

A la quarta va la vençuda

Però, finalment, les flames provo-
cades per la mà de l’home van con-

vergir en la tragèdia
tants cops temuda,
tants cops advertida
pels companys de
Prevenció, i, pel que
sembla, sovint tants
cops oblidada. Si
l’objectiu era fer mal,
l’incendi provocat
per un piròman en
un edifici del carrer Mühlberg, el pas-
sat 9 d’agost, ho va aconseguir.
Enmig de les flames vam trobar el
cos d’un home de 77 anys, mort al

dormitori de la seva
vivenda. La seva dona
l’havia denunciat dies
enrere als Mossos
d’Esquadra, després
que aquest l’hagués
amenaçada amb cre-
mar-la. Durant la ins-
pecció vam trobar un
encenedor prop del

cos de la víctima i els cremadors de
la cuina oberts. Indicis que apunten
que la víctima podria ser també aquí
el pressumpte piròman. �

Els dies 16, 17 i
21 de juliol i el 9
d’agost es van
succeir quatre
incendis provocats
per piròmans
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DDuurraanntt  aaqquueesstt  aannyy,,  ii  ffiinnss  aall  3311  ddee
ddeesseemmbbrree,,  ttoottss  eellss  bboommbbeerrss  qquuee
hhaann  ccoommpplleerrtt  ll’’eeddaatt  ddee  6633  aannyyss
s’han pogut jubilar amb totes les
de la Llei. A data d’avui, ja han
anunciat que pengen el casc i el
jaquetó 11 companys: set bom-
bers, dos caporals i dos sergents; i
tres més tenen fins a final d’any
per decidir-ho.

Cano, Diéguez, Pina, Iniesta, Cha-
varria,  Aizpitarte, Gómez, Domínguez,
Ibernón, Cebrián, Cabau... segur que
els veurem més d’una vegada al parc,
tot passejant de paisà, saludant els

seus antics col·legues i recordant –un
clàssic– tants grans moments i ser-
veis viscuts en aquesta casa.

Nascuts el 1948

En desenvolupa-
ment de la nova nor-
mativa de jubila-
cions, el proper any
l’edat mínima per
retirar-se del servei
actiu es reduirà fins
als 61 anys. Tots a-
quells que van néi-
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NOTÍCIES

xer del 1948 en abans es podran
acollir a la jubilació anticipada. En
aquesta situació es troben 22 vete-
rans d’aquesta casa, que podrien
optar per posar el punt i final a les

seves carreres el pro-
per dia 1 de gener.
Uns altres 17 bom-
bers ja bregats en
mil i una interven-
cions podran fer el
mateix en el decurs
del 2009 (entre el 2
de gener i el 31 de
desembre). �

Els primers “anticipats”
A principi d’any vam conèixer que el Consell de Ministres havia aprovat rebai-
xar l’edat de jubilació dels bombers. El Reial Decret ha permès que molts com-
panys avancessin la seva retirada durant aquest 2008 i de cara als anys vinents.

Onze companys
han anunciat ja la
jubilació del Cos i
42 més ho podran
fer d’aquí al final
de l’any vinent

Personal jubilat fins al 30/09/08:

Teodoro Cano Blázquez
(BOMB - 10.095)

Eladio Diéguez Fernández
(SGTB - 10.099)

Javier Chavarría Salvado
(TELB - 11.623)

Antonio Aizpitarte González
(SGTB - 10.099)

Luis Pina Lorda
(TELB - 10.113)

Fernando Iniesta Bleda
(SGTB - 11.241)

Antonio M. Cebrián Palazón
(BOMB - 14.606)

Jaime Cabau Vega
(CAPB - 14.639)

Ángel Domínguez Sánchez
(CONB - 14.581)

J. José Gómez Blas
(CAPB - 12.565)

Carlos Ibernón Pareja
(BOMB - 14.605)
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LLaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  4455  nnoovveess  ppllaa--
cceess  dd’’ooffeerrttaa  ppúúbblliiccaa  ppeerr  aacccceeddiirr  aa
ll’’SSPPEEIISS va obtenir la seva conse-
güent –i esperada– resposta multi-
tudinària: 1.874 persones van ser
acceptades al complir els requisits
previs, tot i que, un cop fetes les
proves aptitudinals i de coneixe-
ments, el grup es va reduir a 416
aspirants. D’aquests, només els
360 amb millor puntuació es van
poder presentar a les proves físi-
ques que van tenir lloc fins al 5

d’octubre al Centre d’Alt Rendiment
(CAR) de Sant Cugat.

Bomberes

La convocatòria
2008 presenta diver-
ses novetats respec-
te de les passades
oposicions. Entre a-
questes, en destaca
l’ampliació de l’edat
límit dels aspirants,

que passa a ser de 35 anys, i la dis-
criminació positiva per a les dones
que participen en les proves. “Porto 5

anys preparant-
me per entrar a
Bombers i t’asse-
guro que la discri-
minació positiva
de les noies no és
un favor gratuït.
Les dones hem de
fer un sobreesforç
enorme, ja no per

Gairebé 2.000 joves es van presentar al setembre a les proves d’oposició per
accedir al Cos de Bombers de Barcelona. La convocatòria 2008 aplica per primer
cop un barem diferent per a homes i dones i amplia l’edat límit fins als 35 anys.

S’estrenen les oposicions
amb discriminació positiva

11 dones van participar a les proves físiques, les primeres amb discriminació positiva.

Només 416
aspirants, d’un total
de 1.874, van
superar el tall de les
proves aptitudinals i
de coneixements
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igualar les marques
dels homes, sinó tan
sols per aproximar-
nos, perquè biològi-
cament el nostre
cos no pot desenvo-
lupar massa muscu-
lar i força al nivell
masculí”, assegura
Glòria Pérez. Aques-
ta funcionària de presons és una de
les onze dones que van arribar a les
proves físiques per accedir al Cos.

Mamen Roldán,
una altra de les as-
pirants a bomber,
confessava no dur
els deures fets: “Jo
sóc esportista i
tinc fons físic, però
no havia entrenat
específicament per
a aquestes proves,

i potser això m’ha fallat per aconse-
guir una millor puntuació”. Depenent
de la prova, la discriminació positiva

en l’examen físic fixa una exigència
entre el 15% i el 40% menor per a
les dones en el mateix rang de pun-
tuació. Superada aquesta fase, l’ú-
nica on s’aplica el barem diferenciat,
els i les aspirants que van continuar
el procés selectiu van encarar els
exercicis de conducció, els psicotèc-
nics de personalitat i, finalment, les
proves mèdiques abans d’accedir a
la fase de formació que s’iniciarà
amb un curs bàsic a l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya. �

Tensió, suor i crits
“Grups A i F, circuit d’agilitat”, crida l’instructor. Automàticament, una desfilada de
bosses d’esport, tovalloles i nervis entren en una de les sales del poliesportiu
cobert del CAR. Se la juguen i saben que la més mínima errada pot fer que el
somni de ser bomber no esdevingui realitat. Els col·laboradors apleguen els
grups per fer les explicacions de l’exercici i que no hi hagin errors posteriors.
S’obre el torn de dubtes i tot seguit comencen les proves. Màxima agilitat, força i
rapidesa s’han de combinar en proporcions perfectes per obtenir el passi a ser
un dels 45 nous bombers de Barcelona. “Teniu dues oportunitats, aprofiteu-les
per millorar la marca”. El primer dia es van realitzar el circuit d’agilitat, la course
Navette, la prova de tracció general i la de flexió de braços. “Jo pateixo per la
course Navette, és la que em farà baixar la mitja de punts”, comenta un dels nois.
Els companys de grup ho corroboren: “És la pitjor, amb diferència, acabes mort!”.
Tot i la por que suscitava aquesta prova, era a l’exercici de tracció on s’escoltaven
els crits més esfereïdors derivats de l’esforç sobrehumà que havien de fer. D’altra
banda, la prova aquàtica, on els participants havien de fer un recorregut salvant
obstacles i recollint un objecte al fons de la piscina, es va dur a terme l’endemà.

Les dones aspirants
a bomber
necessiten una
marca entre un 15%
i un 40% menor a
les proves físiques

Un grup d’aspirants es prepara al CAR abans de fer la
prova de tracció general, el passat 3 d’octubre.
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AAvvaalluuaarr  llaa  ssiittuuaacciióó,,  ddeelliimmiittaarr  llaa  zzoonnaa
ssoobbrree  llaa  qquuee  iinntteerrvviinnddrreemm  ii,,  ssoobbrree--
ttoott,,  tteenniirr  ppaacciièènncciiaa.. Aquestes són
les claus de l’èxit a l’hora de retirar
la vegetació que envaeixi la via pú-
blica a causa d’una caiguda acci-
dental. El Procediment Operatiu de
Tall d’Arbrat centra la seva efectivi-
tat en evitar situacions de risc a les
que abans s’exposaven els bom-
bers en intervencions d’aquest ti-
pus. La tallada d’arbres i arbustos,
així com la retirada de troncs i bran-

ques caiguts, està condicionada, la
majoria de vegades, per les condi-
cions meteorològiques. Durant l’any
passat, Bombers de
Barcelona vam par-
ticipar en 761 inter-
vencions de con-
solidació, retirada
d’objectes i d’arbrat.
“Potser passen tres
mesos que no surt
cap servei i en un
sol dia en fas 20”,

comenta el sergent Joan Marimon,
del Parc de Vall d’Hebron, un dels
impulsors del PROCOP.

Aquest proce-
diment va sorgir fa
un parell d’anys
davant la necessi-
tat d’establir unes
pautes d’actuació
que permetessin
als companys tre-
ballar amb la mà-
xima seguretat

Durant el 2007,
Bombers va fer
761 intervencions
de consolidació o
retirada d’objectes i
restes d’arbrat

Tipuanes, acàcies, plàtans, i així fins a 140 espècies poblen els carrers de la ciu-
tat. Arbres i arbustos que es poden desplomar pel vent, per accidents de trànsit o
pel mateix pas del temps, requerint la ràpida i experta intervenció de Bombers.

Procediment Operatiu
per al Tall d’Arbrat

Palmeres al passeig Marítim de la Barceloneta.
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possible: “La majoria de gent que
viu a ciutat no sap fer servir una
motoserra, inclosos els bombers, i
a vegades hi havia serveis en què
es feia malbé alguna màquina o al-
gú podia prendre mal”. Per solucio-
nar aquests contra-
temps, alguns inte-
grants de l’SPEIS
van decidir organit-
zar un curs amb
Parcs i Jardins per
“aprendre les tècni-
ques per abordar
un arbre i fer un mi-
llor ús de les eines”.

Arrel d’aquesta formació va sorgir la
idea d’elaborar un Procediment
Operatiu de Tall d’Arbrat.

Avaluar, tallar i recollir

Una correcta
avaluació inicial
és fonamental per
establir la poste-
rior actuació. Hem
de parar atenció
als cables d’enllu-
menat i de telè-
fon, així com de-
terminar la zona

de risc que haurem d’acordonar
amb cintes o amb l’ajuda de la
Guàrdia Urbana –en cas d’haver de
tallar carrers–. Un cop delimitada la
zona, començarem el tall de bran-
ques i troncs. “És molt important
que només hi hagi una persona uti-
litzant la motoserra, i que els com-
panys es mantinguin a una distàn-
cia de seguretat fins que hagi aca-
bat de tallar”, ressalta el sergent.
Cal tenir en compte les oscil·lacions
que tenen els arbres i la trajectòria
de les branques, perquè segons es
talli d’un costat o de l’altre, l’arbre
cedirà en una o altra direcció. De la

Per seguretat, cal
estudiar el moviment
de les branques i
que un únic bomber
treballi alhora amb
la motoserra 

Tres companys estudien l’abordatge d’un arbre caigut.

Normes de seguretat durant la retirada de restes d’arbrat
y Utilització de casc amb pantalla de protecció facial baixada.
y Canvi d’operador de serra cada cert període de temps. 
y Treballar sempre amb una única motoserra.
y No aixecar la motoserra per sobre de les espatlles.
y Fer servir la cistella, mai l’escala colissa.
y No retirar les branques fins que s’acabi de tallar.
y Control del risc d’incendi en l’aprovisionament de la motoserra.
y Efectuar talls en direcció contrària al cos.
y Prendre especial precaució per les punxades de palmeres i acàcies.
y Lligar o trincar l’arbre si es troba en situació inestable.
y Comprovar que la motoserra té la cadena tensada així com el correcte
funcionament de la palanca de seguretat.

Una eina per a cada cas
Motoserra lleugera: talls secun-
daris de branques i primaris de
troncs en qualsevol servei.
Motoserra pesada: talls primaris
de troncs en serveis importants.
Serra d’arc: talls secundaris de
branques.
Serra de mà amb perxa teles-
còpica: talls secundaris i terciaris
de branques en alçada i palmeres.
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mateixa manera, hem de preveure
una via segura d’escapament que
ens permeti allunyar-nos de la zona
de caiguda de la branca o el tronc.
Un cop finalitzada la tala, procedi-
rem a recollir la fusta, que serà reti-
rada per Parcs i Jardins.

Espècies ‘agressives’

No totes les espècies arbòries
són iguals. Cadascuna posseeix
unes característiques pròpies que
hem de valorar a l’hora d’intervenir.
“Les acàcies tenen unes punxes
molt perilloses que fins i tot poden
travessar els guants. La fiblada és
molt profunda, així que s’ha d’anar
amb peus de plom. I les palmeres
són molt fibroses i costen de tallar
perquè les serres s’encallen”, co-
menta Joan Marimon. Però rere la
Natura ens poden esperar sorpre-
ses menys... vegetals. Així, cal anar
amb compte per exemple amb els
elements accessoris que en oca-
sions ajuden a sostenir alguns ar-
bres. Un detall que, si no sabem de-
tectar a temps, pot fer malbé les fu-
lles de tall de la nostra motoserra.

Formació

D’ençà de l’elaboració del Pro-
cediment Operatiu de Tall d’Arbrat,
els accidents s’han minimitzat i les

dotacions treballen
molt més organitza-
des. “Ara es tenen
en compte paràme-
tres que abans ni
se’ns passaven pel
cap, com l’estudi
del moviment de les
branques o la impor-
tància de tenir una
única persona treballant amb la
màquina. Això repercuteix en la
seguretat de manera molt posi-
tiva”, afirma el sergent.

De moment, els resultats han
estat tan satisfactoris que s’ha or-
ganitzat un curs formatiu sobre tall
d’arbrat que s’ha impartit als bom-

bers de la dota-
ció d’un vehicle
dels parcs de l’Ei-
xample i Llevant,
així com als com-
panys de nou in-
grés. Aquest curs
consta d’entre 15
i 18 hores, durant
les quals s’estu-

dien els arbres amb què més tre-
ballem i aquelles espècies “més
complicades”. També inclou pràc-
tiques de tall i de muntatge i des-
muntatge de les motoserres, per
garantir que tothom sàpiga prepa-
rar i fer servir aquestes eines en
un servei. �

Un curs ensenya a
reconèixer els
arbres més comuns
de Barcelona i a
treballar amb les
espècies “difícils” 

Les dificultats d’accés poden complicar i elevar el risc en determinades intervencions.

En l’elaboració del PROCOP van
participar els integrants de
l’SPEIS Joan Marimon, Salvador
Ferran, Antoni Verdún, Xavier De la
Fuente, Fco. José Millán i Víctor
Dobaño. Els companys van comp-
tar amb els valuosos coneixe-
ments del delegat de Prevenció de
Parcs i Jardins, Vicenç Garcia, i
dels funcionaris Josep Llimona,
Rosend Font, Ramón Jiménez i
Ramón Gázquez.

Un jardí urbà
Barcelona compta amb una inusitada diversitat arborícola: 153.000 arbres
de 140 espècies diferents. Una flora sense parangó en cap bosc europeu,
gràcies a una tradició botànica que es remunta a segles enrere. En aquests
darrers anys l’Ajuntament està reintroduint espècies mediterrànies com
l’alzina o l’olivera, però als carrers s’hi poden contemplar exemplars
procedents de tots els continents. Tanmateix, una desena d’espècies
constitueixen la meitat del nostre patrimoni arbori, entre les que destaquen
el plàtan, el lledoner (protagonista en moltes grans avingudes), la sòfora,
l’om siberià, la tipuana o les acàcies.
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General d’Espectacles Públics i Acti-
vitats Recreatives (REP/82), a més
d’altres normes complementàries re-
collides a les ordenances municipals
(com succeeix a Barcelona). Aquest
marc normatiu estableix unes condi-
cions de seguretat similars a les dels
edificis convencionals, però amb limi-
tacions pel que fa a les característi-
ques constructives (resistència al foc
de l’estructura, compartimentació) i a
l’aplicació d’instal·lacions de Protec-
ció Contra Incendis (bies, ruixadors,
hidrants, detectors, alarmes, etc)._...__

EINES DE PREVENCIÓ

__.Un dels primers elements que cal
considerar és si la instal·lació té les
característiques constructives dels
edificis, cosa que es pot donar en al-
gunes instal·lacions prefabricades o
modulars. En general, les condicions
de seguretat d’aquest tipus d’instal·la-
cions són similars a les de la resta de
recintes eventuals.

Qüestió de seguretat

La normativa que regula les instal-
lacions eventuals és el Reglament

Fires, actes lúdics, però també escoles i establiments comercials... Moltes acti-
vitats requereixen recintes temporals ràpids d’aixecar i de desmuntar. Conèi-
xer aquests espais és clau per intervenir-hi amb eficàcia en cas d’incident.

Protecció d’instal·lacions
eventuals desmuntables

Les carpes del Cirque du Soleil són un exemple de la complexitat d’algunes instal·lacions eventuals.

PPeerr  iinnssttaall··llaacciioonnss  eevveennttuuaallss  ddeessmmuunnttaa--
bblleess  eenntteenneemm  aaqquueellllss  rreecciinntteess  oo  eess--
ttrruuccttuurreess  qquuee  ffaann  lleess  ffuunncciioonnss  dd’’uunn
eeddiiffiiccii,,  aallbbeerrggaanntt  ppeerrssoonneess  ii  aaccttiivviittaattss
eenn  eell  sseeuu  iinntteerriioorr,, però sense comptar
amb les prestacions de solidesa i per-
manència de les construccions perdu-
rables. En aquest article ens ocupa-
rem de les estructures que s’utilitzen
de forma temporal com establiments
de pública concurrència, motiu pel
qual requereixen una atenció especial.

Per Pere Martínez
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EINES DE PREVENCIÓ

El Pla d’Autoprotecció
Aquest és el veritable element capital
alhora de garantir la seguretat dels
establiments desmuntables. L’anàlisi
singular de les instal·lacions del re-
cinte, de les accions que s’hi desen-
voluparan i de les característiques del
públic assistent, així com del personal
amb què es compta per fer front a una
emergència, ens permetrà gestionar
de forma eficaç qualsevol emergència
que es pugui produir. El Pla d’Auto-
protecció ha d’incloure tant les accions
que s’han de dur a terme en cas de
sinistre, com les mesures per prevenir
situacions de risc. 

__.Les instal·lacions eventuals de pú-
blica concurrència han de complir me-
sures semblants a les que regulen els
recintes esportius, especialment pel
que fa referència a sortides d’emer-
gència, amplada de passos, disposició
de seients, mobiliari, reacció al foc o
instal·lacions de PCI. Tanmateix, l’auto-
ritat competent serà la responsable úl-
tima d’autoritzar aquest establiments i
les seves mesures de seguretat, sem-
pre atenent a la singularitat de cadas-
cun d’aquests recin-
tes. Alhora, qualsevol
establiment de públi-
ca concurrència està
obligat a tenir un Pla
d’Autoprotecció. A-
quest recollirà les se-
ves característiques
específiques en fa-
vor de garantir la se-

guretat en aquest espai de la millor
manera possible.

És impossible reglamentar tots
els tipus d’establiments i les situa-
cions que s’hi poden produir. Per
aquest motiu, és només des de l’ex-
periència i des de la comprensió mú-
tua entre l’autoritat i els gestors dels
establiments, que es poden establir
les mesures adequades a cada ins-
tal·lació, seguint com a guió les indi-
cacions de la normativa vigent. Tot

això, sense oblidar
que qualsevol anà-
lisi d’un local ha
d’oferir les garan-
ties necessàries
perquè el públic
assistent pugui te-
nir l’absoluta cer-
tesa de la seva
seguretat. �

Vista interior de la distribució
dels espais d’escenari i gra-
deries del Cirque du Soleil.

La varietat i la curta
durada d’aquestes
instal·lacions fan del
Pla d’Autoprotecció
la millor eina per
garantir la seguretat

Tipus d’instal·lacions desmuntables
SSeeggoonnss  eell  tteemmppss  ddee  ppeerrmmaannèènncciiaa::
- Eventuals: si duren des d’uns dies fins a alguns mesos però sense considerar el seu ús com habitual.
- Fixes: quan es mantenen durant llargues temporades.
EEnn  ffuunncciióó  ddee  ssii  ssóónn  iinnddeeppeennddeennttss  oo  ffoorrmmeenn  ppaarrtt  dd’’uunn  ccoommpplleexx::
- Establiments no vinculats: autocinemes, carpes de circ, etc.
- Instal·lacions annexes: sovint són una carpa a l’interior d’un recinte (a l’interior d’una discoteca a l’aire lliure, en una
piscina o establiment esportiu, a la terrassa d’un bar, etc.).
SSeeggoonnss  eell  sseeuu  úúss::
Poden tenir caràcter industrial, docent, lúdic, administratiu, de pública concurrència, etc.
EEnn  ffuunncciióó  ddee  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ccoonnssttrruuccttiivveess::
- Instal·lacions lleugeres per allotjar persones: envelats, carpes, etc.
- Mòduls prefabricats: cases o contenidors de característiques similars als edificis convencionals però de ràpida
construcció i desmantellament.
- Recintes delimitats per tancaments perimetrals sense construccions (com un autocinema) o instal·lacions que puguin
allotjar persones com les atraccions de fira.
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Paràmetres de seguretat en establiments
eventuals de pública concurrència
Per verificar la seguretat contra incendis dels establiments desmuntables,
hem de tenir en compte els requisits mínims de seguretat atenent als
següents aspectes:
••  AAcccceessssiibbiilliittaatt
L’establiment s’ha d’ubicar en zones on es pugui portar a terme
l’assistència i socors per part dels cossos de seguretat, salvament i
atenció sanitària (ambulàncies, bombers i policia). Haurà de comptar, com
a mínim, amb un vial que ofereixi un accés vàlid per als vehicles (vial
d’intervenció), a més de la configuració i mesures addicionals que es
considerin necessàries segons l’aforament (més vials, accessos, etc.).
••  RReessiissttèènncciiaa  ddee  ll’’eessttrruuccttuurraa        
A efectes d’incendi, no es considera efectiu ni viable demandar resistència
al foc de l’estructura a aquests establiments, al estar construïts
principalment per perfil·leria metàl·lica esvelta, cables i corretges. En cas
de fer un estudi, en el millor dels casos aquests materials només podrien
suportar el foc uns pocs minuts. Tanmateix, sí que s’ha de sol·licitar la
resistència de l’estructura per a les càrregues que haurà de suportar,
evitant muntatges incorrectes (en especial de graderies o carpes) que les
podrien fer inestables en situacions de risc com temporals de vent,
nevades o tempestes. Per aquest fet, cal sol·licitar que un tècnic competent revisi la instal·lació i emeti el preceptiu
certificat de solidesa.
••  SSeeccttoorriittzzaacciióó
Donades les tipologies constructives d’aquestes instal·lacions, cal eliminar o minimitzar les instal·lacions, materials,
magatzems, usos o accions que puguin suposar un risc per a les persones. El que es pretén és aïllar aquestes zones,
compartimentant o creant àrees de risc que, davant d’un possible sinistre, no afectessin a les zones ocupades pel públic
–almenys en un període de temps suficient per l’evacuació–.
••  EEvvaaccuuaacciióó
Les instal·lacions concebudes per albergar públic, com teatres, envelats, auditoris, circs, places de braus, etc., han de tenir
la distribució de passos i sortides i les característiques d’ubicació del públic (seients, grades, etc.), de forma que
garanteixin una evacuació adequada. Les dimensions d’aquests espais estan especificades al REP/82, però es pot tenir
en compte els paràmetres que estableix el nou CTE 06 a nivell d’evacuació.
Els elements d’il·luminació d’emergència i senyalització seran part inexcusable de les característiques d’evacuació fins a
zona segura. L’única excepció s’aplicarà a les instal·lacions a l’aire lliure i fora d’horari nocturn, en què sols serà exigible la
senyalització.
••  MMaatteerriiaallss
L’estudi de les característiques de reacció al foc dels materials, tant de construcció com de decoració interior, constitueix
un element vital de la seguretat d’aquest establiments, al restringir la possibilitat de propagació. L’entrada en vigor del
Decret 312/2005 dels materials de construcció i del posterior CTE 06 varia la classificació de materials que regulava el
REP/82. Tot i això, el control de materials com carpes, mobiliari, cortines, telons, etc., se sotmet conforme a les noves
classificacions europees.
••  IInnssttaall··llaacciioonnss  ddee  PPCCII
Al ser desmuntables, les instal·lacions eventuals només es podran dotar d’elements portàtils de protecció, com extintors.
La distribució i situació d’aquests extintors –a part d’estar convenientment senyalitzats i ser accessibles–, prioritzarà la
protecció de les zones de risc, magatzems i instal·lacions susceptibles de provocar un sinistre. En funció de
l’emplaçament, però, caldrà tenir en compte les instal·lacions de PCI properes a les que es pugi recórrer en cas
d’emergència (hidrants de la via pública). Aquesta informació s’ha d’incorporar en la documentació de protecció de la
instal·lació com a mesura d’utilització per part dels cossos de bombers.

FRH 29-p.19 a 21 ok  21/10/08  10:19  Página 21



FA
HR

EN
HE

IT
•4

51

22

MATERIALS I EQUIPAMENTS

Eines pneumàtiques d’alta
pressió per a salvaments
Els coixins pneumàtics són equips de màxima utilitat per aixecar o estabilitzar
càrregues en accidents de trànsit –en especial de vehicles pesats com autobu-
sos o vagons– i en atrapaments, ensorraments o despreniments de roques.

EEllss  ccooiixxiinnss  ppnneeuummààttiiccss  qquuee  ffoorrmmeenn

ppaarrtt  ddee  ll’’eeqquuiippaammeenntt  aaccttuuaall  ddee

BBoommbbeerrss  ddee  BBaarrcceelloonnaa es poden

agrupar en dues categories, en funció

de la seva pressió de treball. Per una

banda, trobem els coixins d’alta pres-

sió, capaços de treballar amb una

pressió de fins a 8 bars independent-

ment del recorregut de la càrrega i

que s’utilitzen per intervenir amb pe-

sos d’importància. Per l’altra, dispo-

sem dels coixins de baixa pressió, que

operen amb una pressió de treball en-

tre 0’5 i 1 bar i que són l’eina idònia

per dur a terme moviments d’aixeca-

ment de llarg recorregut amb càrre-

gues menors.

Límit: 70 tones

Dissenyats per desplaçar o sepa-

rar càrregues, tots els tipus de coixins

pneumàtics utilitzen com a energia

l’expansió de l’aire comprimit de les

botelles dels equips respiratoris (300

bars). Els coixins pneumàtics d’alta

pressió estan preparats per suportar

un pes màxim de 70 tones, i presen-

ten una superfície

antilliscant que per-

met la superposició

de fins a dos coixins

amb seguretat.

En aquesta fitxa

presentem una mos-

tra dels diferents ele-

ments que confor-

men un sistema fun-

cional a base de coixins d’alta pressió:

botella, manoreductor, coixí, màne-

gues i consola de control; així com al-

guns dels principals accessoris. �

Tots els elements
del sistema de
coixins d’alta
pressió funcionen
a una pressió de
treball de 8 bars

Sistema funcional a base de coixins d’alta pressió.

Botella d’aire comprimit
Marca: MSA

Dota al sistema de l’energia

necessària per poder inflar els

coixins.

Coixí pneumàtic
d’alta pressió
Model: Vetter V-67

Força màxima: 67’7 Tm

Alçada màxima: 52 cm

Comptem amb 5 models de coixí

per aixecar objectes pesants,

amb dimensions i força d’eleva-

ció diferents: V-12 (12 Tm), V-

18 (18 Tm), V-24 (24 Tm), V-31

(31’4 Tm) i V-67 (67’7 Tm).
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Manoreductor
Marca: VETTER

Manoreductor de pressió, amb

connexió normalitzada per am-

polles de 300 bar i dos manò-

metres de control. Reductor de

300 bar a 10 bar.

Consola de control
Model: Holmatro HDC-8U

Màxima pressió de treball: 8 bar.

Permet gestionar l’inflat de dos

coixins de manera independent,

augmentant o disminuint-ne la

pressió. Incorpora una vàlvula

de seguretat per evitar el retorn

de l’aire.

Accessoris
A continuació citem alguns dels
principals accessoris que podem
incorporar en una instal·lació de
coixins d’alta pressió.

MMaanneegguueett  aammbb  ccllaauu  ddee  ppaass  ii  vvààllvvuullaa
ddee  sseegguurreettaatt
Permet mantenir la pressió del
coixí encara que retirem la ins-
tal·lació. D’utilitat en taponaments
amb coixí.

CCaapp  dd’’aaccoobbllaammeenntt
Per taponar la sortida lliure del
circuit de frens d’un camió.

AAddaappttaaddoorr  dd’’iinnffllaaddoorr  ddee  rrooddeess
Adaptador a pneumàtic de camió,
amb sortida normalitzada a mà-
nega pneumàtica.

CCoonnnneeccttoorr  dd’’aaccoobbllaammeenntt  
ffeemmeellllaa  aa  ffeemmeellllaa
Per unir dos connexions femella.

Mànega d’alimentació
de coixins
Model: Vetter

Longitud: 5 metres

Alimenta els coixins d’alta 

pressió.

Mànega del
manoreductor
Model: Vetter
Longitud: 10 metres

Uneix el manoreductor i la

consola, i duu una clau de pas.
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el 23 de novembre des del Port de
Barcelona, no sense abans fer acte
de presència a la plaça de Sant
Jaume. Per primer cop, el comboi
viatjarà en vaixell directament fins al
port de Tànger, evitant haver de

creuar tota la pe-
nínsula. El comboi
humanitari estarà
format per tres
tot-terreny, vuit
camions i dos re-
molcs, que trans-
portaran al voltant
de 100.000 qui-
los de material. �
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

mic de la població autòctona.
“La Caravana Solidària a l’Àfrica

Occidental no seria possible sense el
suport actiu de diverses empreses i
institucions, on cal destacar l’Ajun-
tament de Barcelona”, expressa Laura
Ramon, membre de BAS. Diversos
companys del Cos de Bombers parti-
cipen activament du-
rant tot l’any en els
projectes d’aquesta
ONG, alguns, fins i tot,
formant part del com-
boi humanitari en
qualitat de conduc-
tors, mecànics, etc.

Enguany, la Cara-
vana Solidària sortirà

Barcelona Acció Solidària organitza enguany la 8ª edició de la Caravana
Solidària a l’Àfrica Occidental. El projecte, en què participen diversos bombers,
emprendrà la sortida el proper 23 de novembre des del Port de Barcelona.

L’any passat, el comboi de BAS va recórrer
11.000 quilòmetres a través de les terres 
africanes per fer arribar material sanitari i escolar
a 81 projectes de cooperació. 

LLaa  CCaarraavvaannaa  SSoolliiddààrriiaa  ttrraannssppoorrttaa
ccaaddaa  aannyy  eell  mmaatteerriiaall  que diferents
associacions –principalment catala-
nes– han de fer arribar als progra-
mes de cooperació que desenvolu-
pen al Marroc, Mauritània, Senegal i
Gàmbia. Un projecte que es materia-
litza en el comboi que viatja un cop a
l’any per distribuir, punt per punt,
aquest equipament escolar, sanitari
o agrícola al llarg de l’Àfrica Occi-
dental. Gràcies a l’enviament d’a-
quest material, es pot donar res-
posta i continuïtat a 107 projectes
que desenvolupen sobre el terreny
36 ONG, i que fan especial incidèn-
cia en la millora de la salut, l’ensen-
yament i el desenvolupament econò-

El comboi de BAS
portarà 100.000
quilos de material
fins a 107 projectes
de cooperació de
l’Àfrica Occidental

Una Caravana amb
100.000 kg d’esperança
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AL MARGE

L’impressionant estadi de l’International Arena de Cardiff va acollir les proves del X Campionat Mundial de Rescat.

CCaarrddiiffff  vvaa  aaccoolllliirr  llaa  ddeesseennaa  eeddiicciióó
ddee  llaa  pprroovvaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  mmééss  iimm--
ppoorrttaanntt  ddeell  cciirrccuuiitt  dd’’eexxccaarrcceerraacciióó:: el
Campionat Mundial de Rescat en
Accidents de Trànsit. Represen-
tants de 31 serveis de bombers
d’arreu del món es van donar cita a
la capital gal·lesa del 9 al 12 de ju-
liol. Entre ells, sis equips designats
per l’APRAT: Barcelona, València,
Múrcia, Toledo i Las Palmas de
Gran Canària, la major participació

autòctona en aquesta prova.
Després de tres dies de compe-

tició marcats per un
altíssim nivell, el
conjunt de l’SPEIS,
capitanejat pel ser-
gent Germán More-
no, va classificar-se
en onzena posició a
la general. El millor
resultat dels com-
panys de Barcelona

va ser el desè lloc aconseguit en
la maniobra complexa. Però la

guinda a la parti-
cipació de l’SPEIS
la va posar Lluís
López. El jurat va
reconèixer el ca-
poral, titulat en fi-
sioteràpia i estu-
diant de Medeci-
na, com el cinquè
millor sanitari.___

El Mundial d’Excarceració de Gal·les 2008 no va sortir de casa. Barcelona va
finalitzar en una inèdita 11a posició en una prova on València i Luxemburg foren
els únics equips de parla no anglesa entre els deu primers.

L’SPEIS arriba a les portes
del Top-Ten de rescat

L’equip de Bombers
de Barcelona va ser
11è a la general, en
la nostra millor
participació fins al
moment al Mundial
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AL MARGE

L’equip de l’SPEIS en plena actuació al Mundial de Cardiff, amb Germán Moreno (capità), Herminio Pauner,
Matías Morenas, Joan Carles Guarné, Iván Casanovas, Francisco Requena i Lluís López (sanitari).

__.“Ha estat una ex-
periència molt posi-
tiva per a tot l’equip.
Anàvem amb ganes
de fer-ho bé i amb
molta tensió, i crec
que hem deixat el
llistó molt alt per als
companys que vin-
guin darrere nostre”,
comentava Germán Moreno. A
banda del seu excel·lent paper al

Mundial, els com-
panys van alabar
la bona organitza-
ció de la ciutat de
Cardiff, que es va
bolcar per com-
plet en el Campio-
nat i en desenes
d’activitats paral-
leles. Un apunt:

cada equip va tenir a la seva dispo-
sició un bomber autòcton per fer-

los de cicerone i acompanyar-los
durant tota la seva estada a Gal·les.

Hampshire repeteix

La primera posició en la general
va ser per al vigent campió, el servei
de bombers de Hampshire. L’equip
anglès va arrasar enduent-se tam-
bé els premis a millor capità, equip
tècnic i sanitari. Les formacions
–també britàniques– de Royal
Berkshire, Crescent Link i Bridgend
South Wales es van repartir els se-
güents llocs en la classificació final,
mentre que la cinquena posició va
ser per al conjunt nord-americà de
Palm Harbor.

Entre els participants, la princi-
pal novetat sobre la pista va ser el
debut en una prova internacional de
bombers procedents de Ghana,
Hongria o Sèrbia, als qui la falta
d’experiència i les limitacions en
equipament els van passar una
certa factura.

4 tornejos en 1

El Mundial d’Excarceració es va
dividir en tres proves puntuables de
diversa dificultat: la maniobra com-
plexa (30’), l’estàndard (20’) i la rà-
pida. Totes elles disputades sota la
cúpula de l’estadi Cardiff Interna-
tional Arena.

Però l’organització de Cardiff
2008 –a càrrec del Servei d’Extin-
ció i Rescat de Gal·les del Sud– no
es va voler quedar aquí. En primer
lloc, els gal·lesos van fer coincidir el
campionat amb una altra prova in-
ternacional de rescat: el Mundial de
Trauma, en què parelles de metges i
sanitaris competien en l’extracció i
manipulació de víctimes en enso-
rraments simulats._____________
__.Simultàniament, a Cardiff es van
desenvolupar dues competicions
destinades únicament a serveis de
bombers del Regne Unit: la del

El servei de
Hampshire va
revalidar el primer
lloc aconseguit l’any
passat i va copar els
guardons individuals
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Sense seu per al 2009
Bressol de les competicions
d’excarceració, aquest proper
any els Estats Units es prepara-
ven per acollir per primera ve-
gada el Mundial de Rescat.
Lamentablement, a l’agost l’as-
sociació nord-americana TERC-
USA va donar a conèixer la seva
renúncia a organitzar la prova,
que havia de disputar-se l’octu-
bre del 2009 a Cherry Valley
(Illinois). A dia d’avui, l’Orga-
nització Mundial de Rescat
(WRO) està estudiant possibles
alternatives com a seu per al
proper campionat.

‘Rescatador més en forma’, amb
exercicis individuals dissenyats per
posar a prova la força i la resistèn-
cia dels bombers; i la de demostra-
cions de ‘Recerca i salvament urbà’.

Podi llevantí

Juntament amb Barcelona, els
bombers dels consorcis de València
i de la Regió de Múrcia van erigir-se
en la punta de llança de la repre-
sentació de l’APRAT. Gràcies a un
molt meritori setè lloc en la classifi-
cació general, la formació che va
ser el millor equip de parla no an-
glesa del campionat, per darrera de
britànics i nord-americans. Alhora,
els valencians es van col·lar al Top-
ten de millor comandament i millor
equip tècnic. Per la
seva banda, el Con-
sorci de Múrcia va
ser l’únic represen-
tant espanyol que
va ocupar un podi a
Cardiff, gràcies al
seu segon lloc acon-
seguit en la manio-
bra complexa.____

Tota una efemèride

El Mundial de Rescat de Gal·les
2008 es va rodejar d’una multitud
d’activitats paral·leles: des de de-
mostracions de paracaigudisme i
d’ensinistrament de gossos policia,
fins a extincions controlades amb
participació del públic, passant per
exhibicions de dansa, exposicions
de vehicles antics i moderns o con-
certs en directe. Un complet pro-
grama activitats que va convertir

l’encontre en una
vertadera efemè-
ride a la ciutat de
Cardiff, i que va
congregar una as-
sistència propera
a les 10.000 per-
sones, segons les
dades dels orga-
nitzadors.

Cardiff simultaniejà
el Mundial amb les
proves de Trauma,
el ‘Rescatador més
en forma’ i ‘Recerca
i salvament urbà’

__.Seguint amb la iniciativa ende-
gada l’any passat al Mundial de
Barcelona, molts escolars gal·lesos
van assistir al Campionat d’Excar-
ceració i van dur a terme activitats
educatives sobre seguretat viària. �

En imatges, el folklore escocès que va acompanyar els
actes oficials del Campionat, l’equip de Barcelona
durant l’entrega de premis i un dels complexos
escenaris als que es van enfrontar els participants.
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UN APUNT D’HUN APUNT D’HISTÒRIA

Bombers de Barcelona:
memòria d’un naixement
L’autor del llibre sobre la Història del Cos de Barcelona, l’escriptor Jesús Mestre,
reprodueix en aquest article l’època i els fets que envoltaren la creació del nostre
Servei, amb motiu de la celebració enguany del 175è aniversari d’aquesta casa.

AAqquueesstt  aannyy  BBoommbbeerrss  ddee  BBaarrcceelloonnaa
ccoommpplleeiixx  eell  117755èè  aanniivveerrssaarrii  ddee  llaa
sseevvaa  ffuunnddaacciióó..  La data i els fets de
referència de l’aniversari ens situen
a l’any 1833, en plena revolució libe-
ral a l’Estat espanyol i, sobretot, a
Barcelona. El fet que sigui l’inici de la
Primera Guerra Carlina ens diu que,
en aquell temps, no tothom estava
d’acord amb un mateix model de so-

cietat: el naixent estat liberal encara
era feble i ple de dubtes, i els carlins,
partidaris de la monarquia absoluta i
de la pervivència dels privilegis de
l’aristocràcia heretats del Feudalis-
me, eren prou nombrosos per plantar
cara els liberals.

En aquest context històric, a
Barcelona s’era molt conscient dels
canvis socials i econòmics provocats
per la industrialització, i dels proble-
mes de seguretat —en molts sen-

Per Jesús Mestre i Campi

175e ANIVERSARI`
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El parc mòbil de Bombers és un bon reflex de les diferents èpoques que ha viscut l’automoció al nostre país.

tits— que comportava.
La convivència forçada
entre les fàbriques de
vapor i els habitatges
dins de la ciutat, que
encara conservava les
muralles medievals, no
era gens higiènica i
comportava molt perill:
els vapors podien ex-
plotar! Així, entre 1830
i 1833, l’Ajuntament de
Barcelona, a proposta
de diversos particulars, estudia la
possibilitat de redactar un reglament
per actualitzar i normalitzar les tas-
ques d’extinció d’incendis i salva-
ment. Aquest reglament va ser apro-
vat el 29 de març de 1833. El primer
cap de la Companyia de Bombers de
Barcelona va ser l’arquitecte Josep
Mas i Vila, i aquesta la formaven 30
paletes o manobres, vuit fusters i dos
manyans. Cada bomber tenia un
casc i la companyia disposava d’una
bomba hidràulica i d’un carro per
poder transportar-la.

Un començament incert

La vida d’aquesta companyia, de
fet, va ser efímera: dos anys més
tard, després de la Crema de
Convents de l’estiu de 1835, en
plenes Bullangues de Barcelona, la
responsabilitat de les tasques con-
tra incendi es confia a la companyia
de sapadors de la Milícia Nacional,
mesura extraordinària que també va
ser provisional: el 1842, després

del bombardeig
de la ciutat per
part del general
Baldomero Es-
partero, el cap
del Govern es-
panyol, es va
suprimir la Mi-
lícia barcelonina
i, amb ella, la
companyia de
sapadors-bom-
bers. Paral·lela-

ment s’havia fundat la Sociedad de
Seguros Mutuos de Incendios de
Barcelona (La Mútua), l’any 1836,
qui feia temps que reclamava a
l’Ajuntament la constitució d’una
companyia més estable. La situació
era precària; per exemple, quan
calia apagar un incendi calia anar a
casa de Josep Xifré, un indià que
havia fet una gran fortuna a
Amèrica, ja que era qui tenia la
bomba hidràulica més moderna de
la ciutat. Finalment, a principis de
1845 la Mútua i l’Ajuntament acor-
den gestionar a part iguals la com-
panyia de bombers, la doten d’un
nou reglament i modernitzen l’uti-
llatge. Poc després, l’abril de 1847,
l’arquitecte Antoni Rovira i Trias és
nomenat cap del Cos de Bombers.

Antoni Rovira i Trias

Amb Rovira i Trias se salva
aquest primer període de caràcter
més provisional i es consolida defi-
nitivament el Cos de Bombers de

Barcelona. Rovira, arquitecte i
urbanista molt valorat a la ciutat,
s’interessa pels aspectes teòrics i
fa diversos viatges a l’estranger per
reunir informació sobre els bom-
bers d’altres ciutats, sobretot de
París. Finalment, l’any 1856, públi-
ca el Manual para la extinción de
incendios on recull la seva expe-
riència al front del Cos de Bombers
i teoritza sobre la millor manera
d’organitzar una companyia.______
__ Aquesta obra vincula la necessi-
tat d’un servei d’extinció i prevenció
d’incendis a un context social i eco-
nòmic determinat, com era la nova
societat industrial de l’època, i, de
forma evident, a una Barcelona que
estava enderrocant les antigues
muralles medievals i s’encarava a la
construcció de l’Eixample. Rovira i

La 1a Companyia de
Bombers comptava
amb 30 paletes, 8
fusters i 2 manyans,
i disposava d’una
bomba hidràulica i
d’un carro per poder
transportar-la
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Trias va ser cap dels bombers bar-
celonins fins gairebé la seva mort,
l’any 1889, tot i que hi va haver
alguns períodes en què va dimitir (el
1865 i el 1870) per desavinences
amb l’Ajuntament i sempre amb
demandes de millores per als bom-
bers. Així, per exemple, després
d’haver dimitit el 1865, el 1868 tor-
na forçant l’aprovació d’un nou
reglament que configura una com-
panyia molt més sòlida i estable.

La forta personalitat de Rovira i
Trias es fa extensible als bombers i
inaugura un llarg període on al front

del Cos hi haurà homes de gran
personalitat i ascendència, com el
mateix Pere Falqués i Urpí, que va
substituir Rovira i va ser cap de
bombers fins l’any 1916, quan va
morir prematurament. Falqués tam-
bé era arquitecte de formació i de
prestigi a la ciutat, especialitzat en
construccions en ferro i maó vist,
arquitecte municipal
en cap i president
de l’Associació d’Ar-
quitectes de Cata-
lunya. Com a cap
dels bombers, va
apostar de forma
decidida per la mo-
dernització de l’uti-
llatge i la incorpora-

ció dels automòbils, cosa que feia
més eficient la feina dels bombers.

El clan dels arquitectes

A Rovira i Trias el va substituir el
també arquitecte Andreu Audet i
Puig, cap de bombers entre 1917 i
1924, quan va ser cessat per
motius polítics. Audet era un home
llargament vinculat al Cos i, com la
majoria dels comandaments dels
bombers, vinculats a les idees
reformistes de la Mancomunitat de
Catalunya que, precisament, el cop
d’estat de Primo de Rivera acabava
de clausurar. Amb el pretext d’inefi-
càcia per l’actuació dels bombers
en l’incendi del taller metal·lúrgic El
Nuevo Vulcano, de la Barceloneta, i
arran d’una denúncia anònima, es
va obrir un expedient sancionador
que va suposar la destitució
d’Audet i la dissolució del Cos per,
segons es deia, emprendre “la
reforma del Cuerpo”. Els bombers,
doncs, patien una depuració que va
arrossegar a diversos comanda-
ments, com el cap de personal
Josep J. Jordán, que havia testificat
a favor d’Audet; l’enginyer Melcior
Marial o el caporal Aureli Alberola.
Interinament es va confiar el
comandament del Cos a l’enginyer
industrial Emilio Gutiérrez.

Gutiérrez no va ser ben rebut
pels bombers ni pels arquitectes,
que van protestar amb reiteració al
municipi sobre el fet que un engin-
yer fos el cap dels bombers, un
càrrec reservat fins al moment en

exclusiva als ar-
quitectes. Tanma-
teix, Gutiérrez va
aconseguir, amb
motiu de l’Exposi-
ció Industrial de
1929, una impor-
tant partida eco-
nòmica amb la
qual va adquirir 22
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UN APUNT D’HISTÒRIA

En plena Revolució
liberal, el 29 de març
de 1833 l’Ajuntament
aprovà el reglament
d’extinció d’incendis
i de salvament

Jesús Mestre Campi
(Barcelona, 1955). Doctor en His-
tòria Contemporània i especialista
en la història social i política de la
nostra ciutat a mitjan segle XIX,
Jesús Mestre és autor de la His-
tòria del Cos de Bombers de Bar-
celona (reeditada el 2005). També
es dedica professionalment al dis-
seny i direcció de grans obres col-
lectives, com el Diccionari d’His-
tòria de Catalunya o la versió de
l’Enciclopèdia Il·lustrada Oxford.
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automòbils nous,
entre ells 14 vehi-
cles Magirus consi-
derats els més mo-
derns de l’època. El
1931, amb l’esdeve-
niment de la Segona
República, Gutiérrez
va ser cessat i subs-
tituït interinament
per Josep Mª Jordán Poyatos.

La família Jordán

El desembre de 1931, Jordán va
ser confirmat definitivament i va
nomenar com a subcap a Josep
Sabadell. L’època de Josep Mª
Jordán Poyatos al front del Cos,
entre 1931 i 1954, es caracteritza
per l’estabilitat, tot i l’alternança de

’HISTÒRIA
diversos períodes
històrics: Segona
República, Guerra
Civil i Franquisme.
Com tantes altres
institucions de la
ciutat, els bom-
bers van patir
durant la guerra i
la postguerra amb

les indiscriminades depuracions
amb les que el nou règim franquista
va flagel·lar el Cos. La continuïtat de
Jordán va ser beneficiosa per acon-
seguir una difícil però necessària
estabilitat en l’acció diària dels bom-
bers. Cal destacar d’aquests anys la
constitució de l’Agrupación Cultural
y Deportiva (La Cultural), l’any 1946,
una institució que va propiciar molts
contactes a nivell internacionals en
els anys més obscurs de l’autarquia
espanyola. A l’arribar la jubilació de
Jordán, l’any 1954, Josep Sabadell i
Mercadé, el subcap, el va substituir.
Sabadell és autor d’una completíssi-
ma crònica sobre el Cos de Bom-
bers barceloní, i un home sempre
vinculat als bombers. Quan es va
jubilar, l’any 1961, el va substituir
Josep Mª Jordán Casaseca, fill de
Jordán Poyatos. El comandament de
Jordán Casaseca es va caracteritzar
per la continuïtat i va ser prou hàbil
per mantenir els bombers el més
apartats possible dels esdeveni-
ments polítics dels darrers anys del
Franquisme, la Transició i el restabli-

ment de la Generalitat. L’any 1981,
quan es va jubilar, el país havia
entrat decididament en un règim
democràtic i la gestió al front del
Cos va passar a ser menys persona-
lista i va tendir a ser més tècnica.

Com mostren aquests notes, la
història del Cos de Bombers de
Barcelona no ha estat una bassa
d’oli, ja que, com a institució viva i
canviant, s’ha trobat en tot tipus de
conflictes i problemes inherents a
cada període històric, de vegades
polítics i, molt sovint, de caràcter
laboral. La institució, però, ha acon-
seguit al llarg d’aquests 175 anys
ser indispensable per garantir la
tranquil·litat en la vida quotidiana
dels barcelonins. I així desitgem
tots que pugui ser-ho durant molt
més temps. Felicitats. �

Durant noranta anys,
de 1833 a 1924, tots
els caps de Bombers
van ser eminents
arquitectes de la
ciutat de Barcelona
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RECORDA

UUnnaa  ggrriipp  iinncciippiieenntt  ssee’’nnss  ppoott  mmaannii--
ffeessttaarr  ccoomm  uunn  ssiimmppllee  rreeffrreeddaatt: tos,
mal de coll, mucositat aquosa, fe-
bre... però són els dolors musculars
i articulars i/o la febre molt alta els
símptomes que ens han de posar
en alerta. La grip es contagia de
persona a persona a través de la
saliva i les mucositats nasals, així
que cal tenir cura amb la tos i els
esternuts, que actuen com aerosols
del virus i l’escampen amb gran fa-
cilitat al nostre voltant.

El temps d’incubació de la infec-
ció és d’un a tres dies. Un cop s’ha
manifestat la malal-
tia, els símptomes
ens duraran entre
tres dies i una set-
mana, i aniran des-
apareixent de for-
ma progressiva. En
ocasions, després
de superar la grip
ens pot quedar una

tos seca residual, deguda a la pèr-
dua de cèl·lules dels bronquis.
Podem mitigar la tos prenent un xa-
rop i esperar amb paciència –no hi
ha altra solució– fins que aquestes
es regenerin. D’altra banda, el dolor
muscular pot deixar-nos una sen-
sació de cansament que pot trigar
setmanes en desaparèixer.

Qui s’hauria de vacunar?

Els bombers, pel fet de treballar
exposats a les inclemències del
temps i de les intervencions, tenen
més possibilitats d’agafar infec-
cions respiratòries. Tanmateix, hi ha

persones amb ma-
jor risc de patir
complicacions en
cas de contreure
la malaltia. És el
cas dels bombers
majors de 60 anys
i d’aquells que han
patit o pateixen
malalties cròni-

ques com diabetis, bronquitis crò-
nica, valvulopaties, asma, tumors
malignes, immunodeficiències, etc. 

A principis d’octubre, l’Ajunta-
ment de Barcelona va posar en
marxa, com cada any, la campanya
de vacunació de la grip adreçada
als seus treballadors. Aquells qui
ho desitgin es poden vacunar als
dispensaris dels parcs, tot i que
també poden fer-ho al Servei de
Prevenció de Riscos Laborals, al
carrer Avinyó, o al seu CAP. Abans
de vacunar-se, però, cal tenir en
compte dues contraindicacions fo-
namentals: no haver patit una reac-
ció greu amb una vacunació prèvia
de la grip i no ser al·lèrgic a l’ou. �

Arriba la tardor i, amb ella, torna el concert de refredats i la sempiterna amena-
ça de la grip. La vacuna és una de les millors prevencions, però també cal saber
quins són els seus símptomes, com actua i quins són els grups de risc.

Aprèn a prevenir la grip 

Dr. Juan Ignacio Paso

A l’octubre
l’Ajuntament ha
posat en marxa la
campanya de
vacunació adreçada
als funcionaris

Símptomes de la grip*

•  Tos
•  Mal de coll
•  Mucositat aquosa nasal
•  Febre alta
•  Dolor muscular i articular
•  Malestar general

*No sempre apareixen tots els
símptomes
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AA  3355  mmeettrreess  dd’’aallççaaddaa  ssoobbrree  llaa  ccèènn--
ttrriiccaa  ccrruuïïllllaa  ddee  llaa  GGrraann  VViiaa  aammbb  eell
ppaasssseeiigg  ddee  GGrrààcciiaa,,  els xiquets que
pujaven a l’autoescala de Bombers
de Barcelona podien divisar tot el
centre la ciutat. Un centre on tenia
lloc la celebració de les festes patro-
nals de la Mercè i que, entre els dies
20 i 21 de setembre, va ser literal-
ment envaït pels estands dels dife-
rents serveis municipals.

1’5 milions de visitants

“La Mercè de les Persones” va
veure circular a bona part dels bar-
celonins, especialment famílies amb
els seus menuts. En total, es calcula
que enguany les festes patronals
han atret a més d’un milió i mig de
persones. Bombers de Barcelona va
ocupar un lloc destacat a l’estand de
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mo-
bilitat. Tot i el mal temps que es va
registrar durant la setmana, les acti-
vitats vinculades amb l’SPEIS i la
Guàrdia Urbana es van poder cele-
brar amb total normalitat. �

FLAMARADFLAMARADES

Repartint il·lusió als 
més menuts de la Mercè

Un milió i mig de persones van participar enguany en els actes lúdics amb motiu
de les festes patronals de Barcelona. L’SPEIS va ocupar un lloc d’honor al mig
del Passeig de Gràcia, durant els dos dies que durà ‘La Mercè de les Persones’.

L’autoescala de l’SPEIS va ser una de les atraccions
més sol·licitades durant les festes patronals.
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ACTIVITATSACTIVITATS

Reis de les combinades
EEll  ppooddii  ddee  llaa  88aa  eeddiicciióó  ddee  llaa  QQuuaa--
ddrraattllóó  ‘‘MMoossssoo  ddee  FFeerrrroo’’ va tenir una
presència destacada dels bombers
de Barcelona. La cita esportiva va
tenir lloc al Canal Olímpic de Cas-
telldefels, el 27 de setembre. Víctor
Dobaño va ser el guanyador en la
combinada ‘Mosso de Ferro’ en ca-
tegoria veterà i va acaparar el podi
en tres de les quatre proves del
campionat (natació, atletisme i
caiac). Allà on no va poder alçar-se
campió, la cursa en bicicleta tot-te-
rreny, el també company Guillermo
Castaño va quedar subcampió Sè-
nior i absolut.

Bon regust alemany

I seguint amb les combinades, la
localitat bàvara de Roth va ser testi-
moni del V Mundial de Triatló de Llarga
Distància per a Bombers, el més pres-
tigiós d’Europa. Només 70 dels 4.000
bombers arribats d’arreu del món per
participar en la prova, van aconseguir
finalitzar els 3.800 metres de natació,
els 180 km en bicicleta i una marató
sota unes condicions climàtiques ex-
tremes. Entre ells, els companys Víctor
Dobaño i Carlos López, que van obte-
nir el Subcampionat Mundial i la vin-
tena posició, respectivament. �

Europolyb 08’
LLaa  sseeggoonnaa  eeddiicciióó  ddeellss  JJooccss  EEuurroo--
ppeeuuss  ddee  PPoolliicciieess  ii  BBoommbbeerrss,,  que es
va disputar a Pontevedra del 23 al
29 de juny, va tornar a posar a prova
les capacitats atlètiques dels com-
panys de La Cultural. Dani Peula va
tornar a casa amb tres metalls a la

Quintana i Pérez en voleibol platja i Peula en atletis-
me van sumar 5 medalles per a l’ACE.

La revista oficial de la Federació
Catalana de Golf va dedicar, en el
seu número de setembre, un repor-
tatge al BCNFungolf, el club format
per més de 300 bombers i policies
de Catalunya aficionats al green. El
president del club, el company de
Bombers de Barcelona Rafael Le-
brero, va ser la imatge de l’article, en
el que apareix exhibint el seu drive
amb casc d’intervenció inclós. 

motxilla, tots ells aconseguits en les
curses de salt de tanques: or en els
400 metres i bronze en els 200 i
800. En voleibol platja, Alfonso
Quintana va obtenir la plata en la mo-
dalitat 2x2 mixt i el bronze en el 2x2
masculí, amb Carlos Pérez.

No van ser els únics campions
de la setmana. Félix Pérez va acon-
seguir l’or en la categoria Sènior i la
segona posició general en la que és
la seva especialitat: la Duatló.
Alhora, la marca d’una hora i 13 mi-
nuts, amb què va completar els
21,096 km de la mitja marató, li va
valdre la novena posició absoluta en
aquesta prova. I sense temps per
avorrir-se, Pérez va participar un
mes més tard, el 20 de juliol, a la
Duatló Internacional de Llarga
Distància celebrada a Fos d’Aran
(França), on va ser catorzè després
d’una cursa a peu i en bicicleta de
quasi 110 km. �
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2244  dd’’aaggoosstt..  AAll  cceell  ddee  PPeeqquuíínn  rreessssoonneenn
eellss  ddaarrrreerrss  ffooccss  aarrttiiffiicciiaallss  ppeerr  aaccoommiiaa--
ddaarr  lleess  OOlliimmppííaaddeess  aammbb  mmééss  ppoommppaa
ddee  llaa  HHiissttòòrriiaa.. Mentre Londres 2012
recull el testimoni xinès, en un altre in-
dret d’Anglaterra es dóna el tret de
sortida a una particular rèplica del més
gran esdeveniment esportiu: els Jocs
Mundials de Bombers. 5.000 bombers
d’arreu del planeta desfilen per la pista
de l’impressionant estadi de l’Echo
Arena de Liverpool. Entre ells, una no-
drida delegació espanyola que acon-
seguirà superar amb escreix el palma-
rès olímpic de “la roja”: 34 medalles
d’or, 27 de plata i 26 més de bronze.
Després de nou dies de competició, la
selecció espanyola de bombers ocu-
parà el tercer esglaó en la classificació
final, per darrera de l’amfitriona, el
Regne Unit, i de França. El quart i cin-
què lloc seran per a Alemanya i Ve-
neçuela, la sorpresa del Mundial.

Dues desenes

La delegació de l’SPEIS a Liver-
pool va sumar 20 metalls: deu meda-

lles d’or, vuit de plata i dos bronzes.
El líder indiscutible de l’expedició, tot
un recordman del Mundial, va ser
Eduardo Navarro. El nedador va po-
sar davant les càmeres com si fos
Michael Phelps amb les seves 11
medalles. Per la seva banda, els ger-
mans Rey van ser els amos absoluts
del Powerlifting. Competint en la ca-
tegoria d’edat Grand Master del
Press de Banca, Albert Rey va en-
dur-se la medalla d’or en la modali-

tat de fins a 100 quilos de pes, men-
tre que Jordi Rey va fer el mateix en
la de 75 quilos.

Als Rey i Navarro els van acom-
panyar al medaller quatre companys
més de l’SPEIS. Eusebi Manen va
fer marca personal i un triplet en
atletisme en categoria 50-54 anys,
amb dues plates en triple salt i 110
metres tanques, i un bronze en salt
amb perxa. Pedro Tortosa, primer en
la contra rellotge de ciclisme (cate-
goria Master), va endur-se també un
segon lloc en la prova de ciclisme en
ruta. Jordi Grau va ser plata en els
2.000 metres del Rem Indoor (ma-
jors de 50 anys), mentre que Joan
Artero va ser el més ràpid dels Grand
Master a completar la Marató, amb
un temps de 3 hores i 13 minuts. �

Recordman Navarro al
Mundial de Liverpool

L’equip de Bombers de Barcelona va aconseguir 20 medalles als Jocs Mundials
de Bombers que es van celebrar a l’agost a Liverpool. Un impressionant Eduardo
Navarro va emular Michael Phelps al penjar-se fins a 11 metalls en Natació.

Companys de l’SPEIS posen amb les medalles acon-
seguides a Liverpool. A la dreta, Eduardo Navarro.
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EEll  ccaappoorraall  QQuuiinnqquuiillllàà  ssoommrriiuu::  llii  aaggrraa--
ddaa  sseerr  aall  ppaarrcc  ii  llii  aaggrraaddaa  ppaarrllaarr  ddee
ppiinnttuurraa.. La vocació artística i la de
bomber l’apassionen de tal manera,
que no pot deixar de comparar-les:
“En la pintura, com en les interven-
cions, tot és qüestió de saber prio-
ritzar. Una bona feina comença per
saber reconèixer a l’instant allò que
és més important”.

Hi ha artistes que passen hores,
dies, setmanes cercant la inspiració,
però la vida diària d’un bomber n’és
una font inesgotable. Moltes esce-
nes mereixerien un quadre: “Estàs
arribant a un foc, amb les llums i les
sirenes centellejant, gent que creua
per tot arreu, mànegues tirades per
terra i, de fons, les flames il·lumi-
nant-ho tot... En aquest moment
voldria poder aturar el temps, treure
la tela i pintar”.

Pintura ràpida

Manel Quinquillà va començar a
dibuixar fa més de 35 anys, i, un
cop incorporat a Bombers, va estu-
diar Belles Arts. El 1991 va guanyar
el seu primer concurs de Pintura rà-

pida. Avui, compta més d’un cente-
nar de premis en aquesta disciplina
en què s’ha especialitzat, i alguns
dels seus quadres
han estat recone-
guts en diferents
certàmens artístics.

Però, què és la
pintura ràpida? Ca-
da any, uns 300
municipis i barris de
Catalunya celebren
concursos d’aquest
tipus, generalment
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LA NOSTRA GENT

“Hi ha intervencions que
mereixerien un quadre”
En una mà la mànega i a l’altra el pinzell, el caporal Manel Quinquillà es debat
entre la passió de ser bomber i la pintura. Dues vocacions que beuen una de
l’altra, inspirant-se mútuament, i que “comparteixen molts punts en comú”.

Manel Quinquillà compagina la passió de ser bomber
de Barcelona i l’amor per la pintura.

en cap de setmana. Com la resta
de participants –molts d’ells pintors
professionals–, el Manel arriba a

l’indret en qüestió a
primera hora del
matí. Arrossega el
seu inseparable ca-
rretó, un prodigi de
bricolatge casolà on
guarda tot el mate-
rial que li farà falta:
des d’olis, acrílics i
vernissos, a un pa-
ra-sol i estris de to-

Quinquillà ha
guanyat un
centenar de
certàmens artístics
de pintura ràpida
arreu de Catalunya
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flexió, on penjaria -
si s’ho pogués per-
metre– quadres
d’Urgell, Amer o
Meifrén, tot i que no
li importaria comp-
tar amb algun Kan-
dinsky o Sorolla.
Són els artistes pre-
dilectes d’aquest
company i pintor que defineix el seu
estil com “realista figuratiu, amb ba-
gatge d’impressionisme”: “M’agrada
que els meus quadres inspirin a
aquell que mira”.

L’aura del líder

Les mans de Manel Quinquillà
només van donar treva a la seva
passió artística durant dos anys: “Va
ser quan vaig entrar a Bombers de
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ta mena per afrontar les inclemèn-
cies de pintar a l’aire lliure. Un cop
reunits, el jurat del certamen sege-
lla la tela de cada participant –no
fos cas que algun espavilat dugués
la feina feta de casa–, i acte seguit
els artistes es dispersen per la zona
en busca de les musses: “Recorres
el lloc, passeges pels seus carrers,
parles amb la gent... fins que trobes
allò que t’inspira: un paisatge amb
una determinada llum, una escena,
un detall...”.

Un rodamón català

“Cada quadre reclama el seu
temps, per a un de ràpid pots estar-
t’hi de tres a cinc hores”. Espec-
tador privilegiat, el caporal Quin-
quillà ha perfilat amb els seus pin-
zells milers de racons, paisatges i
escenes de la nostra geografia.
Després de 17 anys saltant de con-
curs a concurs, s’enorgulleix de co-
nèixer “gairebé tots els pobles i ca-
rreteres de Catalunya”.

En unes golfes de casa seva
Manel Quinquillà té instal·lat el seu
estudi. Un lloc per a l’evasió i la re-

la Generalitat, el
1984. Necessitava
bolcar-me per a-
prendre-ho tot de la
meva professió, i
això no em deixava
temps per a res
més”. Dos anys més
tard va guanyar la
plaça a Barcelona.

Ascendit a caporal ara fa dos
anys, Quinquillà s’ha treballat una
merescuda fama de líder carismà-
tic. El seu tarannà arrossega tant
a veterans com a nouvinguts: “Per
mi tots som companys, amb fun-
cions diferents però amb la ma-
teixa finalitat”. La seva filosofia
resa: “Ha d’haver-hi respecte,
però no distàncies. Vull ser un co-
mandament proper per treure el
millor de cadascú”. �

“Les sirenes
centellejant, gent
corrent, les flames
al fons... a vegades
voldria aturar el
temps i pintar-ho”

En qüestió de minuts, Quinquillà esbossa la caserna de Zona Franca: desgranant els traços d’un camió, una llan-
xa, el reflex de la tarda sobre els vidres del parc...

Tot l’equip que el Manel necessita per pintar cap en
un carretó que arrossega per tota Catalunya.

Planter d’artistes
“Tenir temps lliure ajuda, però, sobretot, és que hi ha molt ofici i que l’Art conjuga bé
amb aquesta vida intensa i plena de sensacions que duem els bombers”. És l’explicació
del Manel al fet, comprovable, que la vocació artística aflora a l’SPEIS de manera espe-
cial. Esteve, Velilla, Plaza... són molts els companys que, com Quinquillà, conjuguen
mànega i pinzell. El jaquetó vesteix també molts fotògrafs, escultors, escriptors i repre-
sentants de les més diverses disciplines, que troben en l’Art el millor complement a la
vida de bomber.
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EL CAU DEL JUBILAT

Trimestre ple d’activitats

CCaapp  ddee  sseettmmaannaa  ddeell  2255  ii  2266  dd’’ooccttuubbrree  ––  112200  eeuurrooss  ((113300  ppeerr  aallss  nnoo  ssoocciiss))
Sortirem a les 7 del matí de dissabte en direcció a Perpinyà, capital del

Rosselló, on visitarem el Palau dels Reis de Mallorca i altres indrets turístics.
Seguirem cap a Narbona, ciutat d’origen romà, on entre d’altres indrets veurem
la plaça de l’Ajuntament, la Llotja de Mar, el Palau dels Bisbes o la Catedral de
Sant Jean; per acabar sopant i dormint a Roses. El diumenge ens dirigirem cap
a Cotlliure, la pintoresca població amb el seu conegut port esportiu i de pesca-
dors. Allí visitarem també el Castell Reial, el fort de Sant Elm (amb el seu mira-
dor), l’esglèsia de Santa Maria dels Àngels, el santuari de la Consolació i l’antic
veïnat de Rimbau. A Cotlliure també veurem el seu cementiri, on hi ha enterrat
el poeta Antonio Machado, i qui vulgui podrá degustar ostres al mercat. �

El Cau ha organitzat per als darrers mesos de l’any un complet programa que
inclou rutes per a tots els gustos i butxaques. Un cap de setmana a la Catalunya
Nord o la visita al Museu del Ferrocarril en són només algunes propostes.

Foto: Jofre Ferrer (www.flickr.com)

Foto: Bermus (www.flickr.com)

Catalunya Nord

1199  ddee  nnoovveemmbbrree  ––  3355  eeuurrooss  ((4411  ppeerr  aallss  nnoo  ssoocciiss))
Sortida a les 8 del matí i esmorzar pel camí. A la capital de la comarca

del Garraf farem una visita guiada per la Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer, per admirar les seves bones exposicions habituals i la sala
Prado, que acull temporalment un important dipòsit d’obres procedents del
museu madrileny. Tot seguit veurem l’interessant i conegut Museu del
Ferrocarril (les entrades van incloses), i acabarem la jornada amb un dinar
de buffet lliure a Castellolí. �

Vilanova i la Geltrú

2200  ddee  ddeesseemmbbrree  ––  4455  eeuurrooss  ((5533  ppeerr  aallss  nnoo  ssoocciiss))
Sortirem a les 7 del matí i pararem a fer un mos al restaurant del

Santuari de La Gleva, abans de seguir fins a Ribes de Freser, on agafarem
el tren cremallera que ens durà a la Vall de Núria. A Núria tindrem temps de
visitar el Santuari i les seves atraccions, pujar en telecabina o passejar per
la vall i les muntanyes, tot contemplant el llac. Farem el dinar de germanor
a l’acreditat restaurant Ca l’Anna, de Ventolà (prop de Ribes de Freser), on
ens podrem desitjar unes bones festes abans d’emprendre la tornada. �

Prenadal a Núria

Foto: Santi M.B. (www.flickr.com)
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L’ICEBERG

Per David Zapater
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