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Motius
de celebració

E

l passat 8 de març
Bombers celebrava,
com cada any, la
diada del seu patró, Sant Joan de
Déu. A la festa
d’enguany, a més dels habituals lliuraments de Genoveves als companys jubilats i de
la resta d’actes que acompanyen tradicionalment la
jornada, vam celebrar moltes
altres coses.
Celebràvem la incorporació al torn en pràctiques de
30 nous bombers, un cop finalitzats els cursos de formació i adaptació a l’Escola de
Mollet del Vallès i als parcs
de bombers de l’Eixample i la
Zona Franca, respectivament.
Celebràvem la pau amb el
descobriment d’un quadre
al·legòric que homenatjava a
les víctimes –entre elles molts

bombers– de l’atemptat de
Nova York, donat per l’artista Enric Ortuño i que ocuparà per sempre un espai al
quarter de Provença. I la solidaritat amb l’acomiadament
d’un vehicle que Bombers de
Barcelona cedeix als seus
homòlegs de la ciutat de
Minsk, capital de Bielorússia.
I ara acabem de celebrar
la inauguració del nou Parc
de Llevant –de la qual us donarem amplia informació en
el nostre proper número–,
del que Bombers de Barcelona se’n sent especialment satisfet per la seva participació
i per les aportacions que ha
fet durant tot el procés de
construcció. Com hem cele-

brat també la incorporació
de la nova autobomba pesant B-314, destinada a tasques d’extinció i que compta
amb un dipòsit amb capacitat per 3.500 litres d’aigua,
així com del nou portacontenidors J-16.
Els “homes que defensen i
que no ataquen”, com ens
definia recentment Maruja
Torres en un article, tenim
motius de celebració, però
sobretot, ara i sempre, celebrem la vida, i condemnem
la mort d’innocents i a tots
aquells qui la provoquen. I

CANDENT

⇐ Panoràmica de la façana del
carrer Castella, amb les cinc
crugies d´hangar del parc

⇐ Imatge del pati interior del
parc, on es pot apreciar l´acurat
tractament de la coberta

El Parc de Llevant
es posa en marxa

Q

uant a edificació, serveis i operacions, el
Parc de Llevant és un
exemple del Parc Tipus de Bombers de Barcelona,
que pot acollir 23 ocupants i té
cinc crugies d´hangar, amb la
possibilitat d´allotjar dos vehicles a cadascuna. Es tracta d´un
edifici funcional i accessible,
amb dues plantes que faciliten
la mobilitat dels residents. És
també un parc ecològic, on
l´energia solar cobreix un 60%
de les necessitats tèrmiques, i
on s´han aplicat diverses mesures de sostenibilitat en l´aprofitament de recursos. Els Bombers es van traslladar a la nova
caserna a finals de març.
Aquest centre completa la

distribució zonal de parcs impulsada per l´Ajuntament de
Barcelona. L´edifici de Llevant
serà el nou parc de Bombers del
barri del Poblenou i reemplaça
la caserna d´Almogàvers, que
només permetia allotjar cinc
persones i dos vehicles.

Àrea d´influència
El parc dona servei a les noves zones de desenvolupament
del Districte de Sant Martí
(22@bcn, els nous habitatges
del Front Marítim, l´espai del
Fòrum 2004, Diagonal Mar, etc),
i també als altres barris d´aquest
entorn. La nova caserna tindrà
especial incidència a la zona de

El parc de Llevant comença la seva trajectòria aquest mes de
març. Ubicat al carrer
Castella, entre l´avinguda Diagonal i el carrer Pere IV, la nova caserna aposta per la
sostenibilitat en l´ús de
recursos.
Barceloneta, amb l´objectiu de
reforçar la col·laboració amb el
Port de Barcelona i completar la
cobertura portuària dels parcs
de Drassanes i Zona Franca.
La dotació del nou parc correspon a una sortida complerta
del model Barcelona: Un tanc
lleuger, un tanc pesat, una autoescala, una ambulància i un
vehicle d´assistència tècnica.
Quant a la dotació de personal,
s´han desplaçat a Llevant els re-
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CANDENT

⇐ La torre de pràctiques té 22
metres d´alçada, i es composa de
vuit plantes i un terrat
⇓ Cadascuna de les cinc crugies del
parc pot allotjar dos vehicles

El compromís de Barcelona
L´aprofitament dels recursos energètics demana canvis
importants, que consisteixen a intensificar l´ús de fonts d’energia
netes i renovables, i també a millorar l’eficiència energètica. En
aquest sentit, el foment de l´energia solar tèrmica que adopta el
Parc de Llevant va ser una iniciativa pionera de l´Ajuntament de
Barcelona. A l´agost de 2000 va entrar en vigor l´Ordenança Solar
de la ciutat de Barcelona, l´objectiu de la qual és regular la
incorporació de sistemes de captació i utilització d´energia solar
per a la producció d´aigua calenta sanitària als edificis i
construccions de la ciutat. Les determinacions de l´ordenança
s´apliquen a les noves edificacions o construccions, i també als
processos de reforma integral o canvi d´ús dels immobles.
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sidents del Parc d´Almogàvers.
El parc tipus té una estructura
de tres comandaments, quatre
conductors i vuit bombers.
El Parc de Llevant és un projecte de l´arquitecte Manuel
Ruisánchez, que el defineix com
un Parc de zona amb tres àrees
clarament diferenciades: l´àrea
tècnica-administrativa, amb la
sala d´útils i la zona d´oficines,
el pati de maniobres i pràctiques i l´àrea de descans i serveis.
La primera zona correspon a la
planta baixa, on s´ubiquen totes
les dependències relacionades
amb operacions. Hi ha un mòdul administratiu i de gestió, on
es situen les oficines, la recepció
i la centraleta de telèfon. Un altre mòdul acull els despatxos
d´oficials, la sala de secció, el
dispensari de l´ATS, un lavabo
adaptat per minusvàlids i els
vestidors de neteja. El telèfon
del foc i els controls de megafonia estan situats al costat de
l´escala principal de l´edifici,

que divideix la planta baixa en
dues parts: oficines i sala d´útils.

La sala d´utillatge
La sala d´útillatge té cinc
hangars de vehicles amb sortida
directa al carrer. A un primer
vestíbul d´aquesta sala hi ha la
barra, els carregadors de llanternes i telèfons d´intervenció,
els walkie-talkies, uns plafons
amb les fitxes de sortida i les
guixetes d´intervenció. També
hi ha 24 guixetes de presència,
que contenen els uniformes
preparats per a les intervencions, i una zona de neteja i assecament ràpid de roba. A l´altre extrem de la sala hi ha un
vestíbul de serveis, que inclou
un magatzem amb el grup
electrògen i les calderes, els
comptadors de subministres i un
sistema d´extracció forçada de
fums.
A través de l´escala principal

UBICACIÓ DEL PARC DE LLEVANT
El parc dona servei a les noves zones de
desenvolupament del Districte de Sant
Martí (22@bcn, els nous habitatges del
Front Marítim, l´espai del Fòrum Universal
de les Cultures, el barri de Diagonal Mar,
la desembocadura del riu Besòs, etc) i
també a als altres barris d´aquest entorn,
com el Poble Nou o la Barceloneta.

s´accedeix a un altell on hi ha el
SAI, la centraleta de regulació
del corrent elèctric. A la primera
planta hi ha la resta de dependències, distribuïdes a la zona de dia o i la zona de nit o
descans. A l´àrea de dia hi ha la
cuina, el menjador i les neveres
i arcons. També hi ha la sala de
televisió, un magatzem, un lavabo, una petita biblioteca
adaptada per posar tres ordinadors i una aula de formació polivalent.
A la secció de nit o descans hi
ha cinc dormitoris de quatre
persones cadascun, dos dormitoris individuals per l´oficial i
l´ATS i un lavabo individual.
També hi ha dos nuclis amb

banys complerts. A un extrem
del passadís hi ha el gimnàs,
amb cintes transportadores, bicicleta estàtica, aparells de musculació i cordes. La torre de
pràctiques i entrenament té una
alçada de 22 metres, amb 8
plantes i un terrat. A l´exterior
de l´edifici hi ha dues escales laterals per evacuació d´emergència, que també condueixen al
gimnàs i a l´aula del primer pis.
Segons Ruisánchez, “l´organització dels volums i de les dependències per plantes respon
a la necessitat d´eficàcia i velocitat”.

Es tracta d’un parc
ecològic, on l´energia
solar cobreix un 60%
de les necessitats
tèrmiques

A la coberta de l´edifici hi ha
la maquinària d´aire condicionat, i el sistema de plaques solars tèrmiques. La disposició
d´aquestes plaques es basa en
un sistema de pannells plans no
vidrats selectius. L´avantatge

Sostenibilitat i materials

La dotació és d’un tanc
lleuger, un de pesat,
una autoescala, una
ambulància i un vehicle
d´assistència tècnica
d´aquesta estructura és que els
pannells poden variar la inclinació sense afectar el rendiment
del col·lector solar, la qual cosa
contribueix a un aprofitament
més gran de les hores de sol i a
un ús més reduït de la llum artificial. El resultat és un immoble
molt lluminós, amb finestres
obertes a ambdós costats i claraboies de metacrilat a la sala
d´utillatge, que permeten l´entrada de llum zenital.
L´aportació energètica natural també cobreix fins al 60% de
l´aigua calenta sanitària. El parc
de Llevant utilitza bombetes
d´alt rendiment i baix consum, i
les aixetes i assecadors de mà
són temporitzats. Hi ha un siste-

ma de recollida selectiva de deixalles, i en el futur s´hi contractarà la recollida pneumàtica.
Respecte dels materials, s´ha
utilitzat la planxa metàl·lica, i
també el formigó vist a la torre
i les escales. Al primer pis, s´han
diferenciat els colors dels mòduls d´oficines, d´esmalt negre, i
la sala d´utillatge, amb un to
vermell. Als dormitoris hi ha
unes lames que permeten el
control solar.
Com que el parc té menys
alçada que els edificis que l´envolten, s´ha dignificat la coberta
tractant-la com si fos una altra
façana, i posant especial atenció
a la qualitat dels acabats.
Les obres del Parc de Llevant
van començar a l´octubre de
2001. L´arquitecte Ruisánchez fa
un balanç “molt satisfactori” de
l´assesorament proporcinat per
Bombers de Barcelona, que ha
estat fonamental per assolir una
òptima combinació d´aspectes
tècnics i residencials. I
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NOTÍCIES

La història del patró
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⇓ Els nous bombers, mullats amb
l´aigua d´una mànega per celebrar
la incorporació a torn.

Sant Joan de Déu, patró dels
Bombers i de la Infermeria, va
néixer a Portugal l´any 1495
amb el nom de Joan Ciutat. Va
ser soldat i comerciant. La seva
vida va canviar quan va anar a
viure a Granada, on va
conèixer Sant Joan d´Àvila,
que el va animar a dedicar-se a
l´obra de Déu. Al 1540 va
fundar l´Hospital Real de
Granada. Quan un incendi va
cremar aquest hospital, Joan
va rescatar els malalts sense
que ningú prengués mal. Sant
Joan de Déu, conegut com
l´apòstol de Granada, és tot un
referent de la màxima prioritat
dels Bombers, la lluita per
conservar la vida de les
persones.

La gran festa de Bombers
Dissabte 8 de març, Bombers de Barcelona va celebrar la festivitat de Sant
Joan de Déu, patró del Servei. La festa va tenir lloc al Parc de l´Eixample, i
va incloure el lliurament de diplomes a 30 nous bombers en pràctiques.

D

es de Bombers de Barcelona, i en col·laboració amb
el Sector de la Via Pública,
es van preparar els actes
de la festivitat de Sant Joan de Déu,
patró dels bombers. La Jornada va
començar amb una ofrena floral al
monument de Bombers. Josep
Lluís Fernàndez, el capellà de
Bombers, va ser l´encarregat de
beneir la festa.
Els actes van continuar al vestíbul d´entrada al parc. Antoni
Pallarès, director de Bombers de
Barcelona, va agrair al pintor Enric
Ortuño la donació d´un quadre
dedicat a l´actuació dels Bombers
durant els atemptats de l´11 de
setembre. Pallarès va obrir una pla-

ca commemorativa on queda
constància de la “generositat” del
gest d´Ortuño.

Maruja Torres, convidada
Cap a les 12.30 h, els prop de
quatre-cents assistents es van dirigir
al recinte on tindrien lloc la resta
dels actes, un improvisat auditori
situat a la sala d´útils del parc.
Manel Carracedo, cap de Guàrdia
de Bombers, va presentar la cerimònia. A la taula presidencial van seure Antoni Pallarès, Director de
Bombers de Barcelona, Joan
Pedreny, cap de la Divisió d´Operacions, Jesús Martínez, cap de la

Divisió de Prevenció, i l´escriptora i
periodista Maruja Torres, convidada especial de l´acte.
A continuació es va fer lliurament de 24 trofeus per als classificats a les proves de ciclisme del dia
del patró. També es va obsequiar
amb un detall personalitzat a
l´equip de Bombers que va guanyar
la prova limitada del Campionat
d´Excarceració de Praga, a l´octubre
de 2002.
Més tard, es van incorporar a la
taula presidencial Blas Alascio,
gerent del Sector de la Via Pública,
i Carme San Miguel, regidora presidenta de la Comissió de Seguretat
i Mobilitat de l´Ajuntament de Barcelona.

⇒ Maruja Torres va fer una
xerrada molt amena sobre el
caràcter i la tasca dels bombers
⇓ Imatge de l’article “Capitanes de
siempre” que Maruja Torres va
publicar sobre els bombers a El País
Semanal, el 16 de març de 2003

⇓ Els bombers jubilats de 2002, i
els més grans de 85 anys, van rebre
Genovevas de plata

En la seva intervenció, la periodista Maruja Torres va parlar de la
tasca dels bombers, a qui va definir
com “els poetes de l´acció”.
Torres va fer gala d´un gran sentit
de l´humor, i va dir que els bombers
són "aventurers, pirates i capitans intrèpids" i que representen
“el cantó més clar de la societat”. Díes després, la periodista va
tornar a parlar sobre els bombers a
l´article “Capitanes de Siempre”,
publicat a El País Semanal el passat
diumenge 16 de març.

Genovevas per als jubilats
El lliurament de reproduccions
en plata de la Genoveva, l´històric
vehicle de Bombers, als jubilats del
darrer any va ser un dels actes més
entranyables. Les Genovevas es van
concedir a 17 bombers que es van
jubilar l´any 2002.
Albert Marcus, president del
Cau del Jubilat, també va honorar
amb aquestes distincions quatre

bombers jubilats més grans de 85
anys: Alfredo Maria Hualde,
Josep Martí Boria, Macari Martin Fuentes i Pere Tomàs Moliner.

Maruja Torres va fer un
parlament sobre la
tasca dels bombers, a
qui va definir com “els
poetes de l´acció”

Benvinguda als nous
El dia del patró també es van
lliurar els Diplomes del Curs de Formació Bàsica i del Curs d´Adaptació
als 30 nous bombers en pràctiques,
que s´incorporaven a torn el 10 de
març. Els nous relleus del Cos van
ser cridats un per un a recollir els
seus diplomes, animats per la gresca i la cridòria dels companys de
promoció.
Els alumnes Francesc Ros, Emili Roura i Rafael Caballero van fer
un breu parlament per expressar el
seu desig de ser “bons professionals i bones persones”. Els instructors Joan Canudas i Xavier
Torrent els van acompanyar i se´ls
va destacar la seva tasca formativa.
Cap a les 13.30 h es va presen-

tar una iniciativa de cooperació.
Bombers de Barcelona farà donació
d´un vehicle escala E-9, al Cos de
Bombers de la ciutat de Minsk,
capital de Bielorússia. El dia del
patró es va fer el lliurament oficial
del vehicle, que sortiria de Barcelona la setmana següent. El conductor del vehicle será el bomber
Jesús Romero Garcia.
La cloenda de la jornada va anar
a càrrec de la regidora Carme San
Miguel, que va agrair l´assistència
de Pablo Lastra Arnáiz, un bomber jubilat que va venir des de Santa Cruz de Tenerife. Desprès d´un
matí ple de celebracions, records i
solidaritat, la festa va acabar amb
un aperitiu al pati del Parc
Central.I

9

EINES DE PREVENCIÓ

⇐ Deformacions als pilars de
fundició, desprès de l´incendi al
carrer d´Alí-Bei, nº 29
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La inspecció, pas a pas
1. Sortida d´emergència:
Passadís d´evacuació,
senyalització i enllumenat,
accessibilitat de la porta.
2. La cuina: Comportes
tallafocs dels conductes de
ventilació, portes RF, cobertura
del sistema d´extinció
automàtica de la campana.
3. Pilars de l´edifici: sistema de
protecció contra el foc, pintura
intumescent, ruixadors d´aigua.

Inspeccions a
locals públics (1a part)
Des de fa anys, Bombers de Barcelona revisa locals de pública concurrència alguns divendres a
la nit. Ramon Eslava i Antoni Cabeza, tècnics de
prevenció de Bombers, ens descriuen inspeccions
a un restaurant, un cinema i un bar musical.
Per Ramon Eslava i Antoni Cabeza

L

a nit comença a l´arxiu de
les oficines de Prevenció,
on busquem els antecedents dels tres establiments, consistents en informes
d’inspecció i projecte anteriors, i
el projecte de legalització
(memòria i plànols). Avui només
tenim informació del restaurant
i del cine; anirem al bar sense
antecedents.

Sortim de la caserna de l’Eixample a les 22.30 h i ens dirigim a un restaurant del centre
de la ciutat. Portem dues llanternes, els antecedents, la carpeta amb les actes d´inspecció i
l´acreditació personal com a
"agents de l’autoritat". Abans
d’entrar a l´establiment, revisem en el cotxe el projecte del
local que inspeccionarem, per
tal de conduir la investigació on
ens interessa.

Es tracta d’un local d’uns 890
m2, amb un aforament d´unes
300 persones. Una part de l’establiment està sota edifici, i la
major superfície està a l’interior
d’illa. Al centre del local estan
els menjadors, i perimetralment
hi ha el passadís d’evacuació
que porta al carrer i serveis annexes, al fons es troba la cuina i
la zona de neteja i preparació.

La sortida d´emergència
Ens presentem a la porta i
demanem per l’encarregat. Immediatament detectem moviments sospitosos dels cambrers.
Un de nosaltres intenta esbrinar
què passa, però llavors arriba el
responsable. La seva missió és
entretenir-nos una mica més,
però nosaltres forcem la situació i l’instem que ens acompanyi a veure la sortida d’emergència. S’hi arriba per un passadís
protegit que dona sortida a una

⇐ Passadissos protegits ocupats
parcial o totalment amb objectes
(no corresponen a l´establiment
relatat)

part de l’aforament, i que ja havíem detectat als plànols. La
porta d’accés al passadís des del
menjador està correctament
senyalitzada i disposa d’enllumenat d’emergència.
Accedim al passadís i, en arribar a la zona que dóna al carrer,
trobem dos cambrers de nacionalitat estrangera traient un
material que obstruïa el pas
parcialment. L’encarregat els
demana què estaven fent; ells
contesten que els han avisat de
la inspecció dels bombers i els
han ordenat treure tot aquell
material. Òbviament no s’havien adonat que les dues persones amb uniforme que acompanyaven l’encarregat, eren

Al centre del local estan
els menjadors, i
perimetralment hi ha el
passadís d´evacuació
que porta al carrer

bombers. Podeu imaginar la cara del responsable.

El cor del restaurant
A continuació visitem la zona
de cuines. Comprovem la sectorització de la cuina respecte de
la resta del restaurant, verificant la situació de comportes tallafocs als conductes de ventilació, l´existència o no de portes
RF, si tenen sistema de tancament automàtic o falques que
impedeixin el tancament, etc. És
molt important comprovar la
instal·lació d’extinció automàtica a la campana de la cuina, ja
que ha de cobrir la zona de cocció, els filtres i el primer tram
del conducte d’extracció.
En sortir de la "sala de màquines", conversem amb l’encarregat sobre el sistema de protecció contra incendis aplicat als
pilars de l’edifici. Es tracta d’uns
pilars de fundició que s’han

tractat amb pintures intumescents, i també s’han instal·lat
ruixadors d’aigua.
Donem per acabada la inspecció, realitzant l’acta on constatem els defectes trobats. L’encarregat signa aquesta acta voluntàriament. En un breu termini rebrà un informe amb una
explicació detallada de les faltes i de les possibles solucions.
Amb aquest informe també es
sol·licitaran diversos certificats
del correcte manteniment de
les mesures de protecció contra
incendis.
Sortim d´aquest primer establiment visitat tot comentant
entre nosaltres que el local
compta amb força mesures de
protecció, tot i que els responsables no són prou conscients
de la importància de mantenirles en bones condicions.
A continuació ens dirigim
cap al cinema, però això ho explicarem en el proper número
de Fahrenheit 451. I
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SERVEIS DESTACATS
10

⇐ La propagació del fum pot ser
perillosa quan crema un vehicle.
Imatge d’arxiu

Intervencions en hotels
Durant el mes de febrer,
Bombers de Barcelona va
intervenir als incendis
esdevinguts a dos hotels de
Barcelona. El primer sinistre
va ser el de l´Hotel Juan
Carlos I, on hi va haver un
inici d´incendi el 17 de febrer
en cremar uns llençols.
L´actuació de Bombers va
consistir al reconeixement de
la zona afectada.
L´altre establiment sinistrat
va ser l´Hotel Montblanc,
situat a la Via Laietana. El 25
de febrer va cremar un
dormitori. El Servei va
extingir els matalassos i va
ventilar el recinte, a més
d´atendre nou treballadors
que van inhalar fum.

Una camioneta
Mercedes-Benz 410 es
va incendiar dins el
túnel de la Ronda
del Mig
⇑ Una instal·lació d´aigua permet
extingir focs a edificis. Imatge d’arxiu

Un hivern ple d’activitat
Bombers de Barcelona
va acomiadar l´any
2002 amb dos incendis
destacats. El primer sinistre es va generar a
la Clínica Puigvert, i la
segona intervenció va
tenir lloc al túnel de la
Ronda del Mig, on va
cremar una camioneta.

U

n incendi a la Clínica
Puigvert, situada al carrer Cartagena, va provocar la intervenció de
Bombers el passat 2 de novembre de 2002, cap a les 19 h. El
foc es va localitzar a l´espai situat entre uns mòduls prefabricats, que es feien servir com a

vestuaris, i la planta soterrani 2
de la clínica. En aquest soterrani
van cremar vàries bosses amb tires de paper procedents de destructores de documents.
A l´arribada dels bombers, el
personal clínic ja havia activat el
Pla d´evacuació del centre i traslladaven els pacients a un altre
edifici. Mentrestant, els responsables de manteniment del recinte sanitari intentaven sufocar
l´incendi. El foc es va extingir
mitjançant una instal·lació d´aigua i els treballs es van allargar
durant uns 30 minuts a causa de
la gran quantitat de paper acumulat. Cap a les vuit de la tarda,
els pacients van tornar a les seves habitacions.
La causa de l´incendi podria
haver estat un curtcircuit d´una
instal·lació elèctrica, les espurnes del qual van provocar el foc

en cremar el paper acumulat a
sota. Els danys van afectar la instal·lació elèctric, i també un dels
plafons de tancament del mòdul de vestuari i algunes persianes de plàstic de les finestres de
la clínica. No hi va haver danys
personals.

Foc a la Ronda del Mig
El 17 de desembre, una camioneta Mercedes-Benz 410 es
va incendiar dins el túnel de la
Ronda del Mig a l´alçada de la
Rambla del Brasil. El foc va inundar de fum un tram del túnel, i
va provocar l´atrapament d´un
altre vehicle 50 metres més
amunt del sinistre.
L´incendi es va originar cap a
les 20 h per causes desconegudes, i va afectar tota la cabina

de la camioneta i una part del
contingut de la caixa, que contenia ordinadors. L´extinció es
va portar a terme amb aparells
respiratoris. Els bombers van fer
servir una línia de mànega des
de dues autobombes situades al
túnel descendent, recolzades
per dues autobombes més al túnel descendent.
El conductor de la camioneta, amb símptomes d´intoxicació
per inhalació de fum, va ser
traslladat a l´Hospital Clínic pel
061. L´estructura del túnel no va
sofrir danys aparents, i els ventiladors van extreure el fum. El
servei va finalitzar cap a les 21h,
restablint-se tot seguit la circulació de vehicles.

Empreses i habitatges
A finals de desembre es va
incendiar un magatzem d´articles de recuperació al carrer
Sant Martí. Els bombers van ex-

tingir el foc amb una línia de
mànega de 25 mm de diàmetre,
tot utilitzant aparells respiratoris. El 31 de gener, el Servei va
rescatar un treballador de 64
anys, que tenia la cama atrapada per una ensulsiada de terres
dins una rasa de 3,5 m de
fondària. L´home va ser atès pel
Tècnic Sanitari de Bombers.
El 12 de febrer es va produir
un incendi de maquinària i vehicles a un recinte de magatzems
del camí de Can Clos. A causa
d´un vessament de gran quantitat de gas-oil inflamat, les flames es van propagar fins a 80
metres de distància. A aquest sinistre van intervenir quatre autobombes, que en dues hores i
mitja van extingir les flames
amb escuma. No hi va haver
danys personals.
D’altra banda, el 12 de gener
es va produir un incendi a l´interior d´un habitatge a l´Avinguda
Diagonal. Bombers va procedir
a l´extinció amb línia de màne-

ga, i va rescatar el matrimoni
estadant. La causa del sinistre
podria haver estat un endoll de
l´estufa elèctrica.

Enfosament de coberta
El 20 de febrer va tenir lloc
un altre sinistre al carrer Fernando Poo, provocat per una
caiguda d´uns 100 m2 de l´envà
pluvial de la finca nº 33, impactant sobre la coberta de la finca
confrontant, la nº 35. Com a
conseqüència d´aquest impacte,
es van enfonsar 12 m2 de coberta i un dels pisos va patir
danys d´importància. L´estadant
d´aquest pis, una dona de 87
anys, va ser rescatada d´entre la
runa i va ser traslladada a l´Hospital Clínic.
Després del rescat, els bombers van revisar la resta de
l´envà pluvial i l´estructura de la
finca, però no va ser necessària
cap acció d´apuntalament. I

11

MATERIALS
I EQUIPAMENTS

Gàbies i salabres de diverses mides, pinces i
llaços són alguns dels estris de captura d´animals
dels que ja disposa Bombers de Barcelona. Els
membres del Servei podran utilitzar aquest material a les intervencions un cop hagin rebut la
formació adient.
⇑ Les gàbies són un dels elements
de captura i transport més
coneguts
⇑ L´E-17 incorpora un eix
direccional posterior que li permet
l’accés a carrers estrets
⇒ Pinces, llaços i bosses són alguns
dels estris adquirits per capturar
animals
⇐ El vehicle formarà part de la
dotació del parc de Drassanes

14

L’E-17, una autoescala amb
eix posterior direccional
L’autoescala automàtica E-17 incorpora un eix direccional posterior que li
permet l’accés a carrers estrets, i pot girar 11,90 metres entre parets.
Aquest vehicle forma part de la dotació del parc de Drassanes.

L

’autoescala automàtica E17 és un vehicle pensat
per a intervencions a incendis i salvaments en
alçada.
Amb una llargada de 7,30
metres, el principal avantatge
de l´E-17 és la incorporació d’un
eix posterior direccional de nova tecnologia. Aquest eix facilita les maniobres en carrers de
difícil accés, i possibilita els girs
en un diàmetre de 10,80 metres. Les dimensions i prestacions d´aquest vehicle també

permeten moviments d’aproximació perpendiculars a façana.
L´E-17 té una amplada de
2,35 metres i una alçada de 3,16
metres, i pot girar 11,90 metres
entre parets. Aquesta autoescala automàtica és un model Mercedes Benz Atego 1218 F, amb
tracció 4 x 2, que prioritza la
tracció davantera i dóna opció
a la tracció a les quatre rodes.
L´E-17 té una potència de
180 cavalls, i pot suportar un
pes màxim de 11.900 Kg. El pes
real aproximat del vehicle és

d´uns 9.800 Kg, que li atorguen
una capacitat de càrrega de
més de 2.000 kg.

L’escala
El vehicle transporta una escala model Metz DLK-18 PLC,
que pot treballar a alçades fins
a 20 metres. La cistella arriba a
uns 18 metres d’alçada i el seu
abast màxim horitzontal arriba
a 15 metres sense persones en
el seu interior. Als casos de res-

A causa de la necessitat
d’intervenir en espais
reduïts i alts, l’E-17 es
va instal·lar al parc de
Drassanes
cat de persones amb cistella,
l´escala està preparada per suportar un pes màxim de 180 kg,
que sol ser el pes mitjà de dues
persones adultes. Pel que fa a
les funcions de grua, l’E-17 pot
arrossegar des de 450 Kg a 0º
fins a 1.000 Kg a un màxim de
70º.
A causa de la necessitat d’intervenir en espais reduïts i alts,
l’E-17 es va instal·lar al parc de
Drassanes, per la cobertura del
Casc Antic de la ciutat. L’autoescala E-16, que fins ara estava en
aquest parc de bombers, passarà a formar part de la dotació
del parc de vehicles de la Vall
d’Hebron. I

Estris de captura

B

ombers de Barcelona ja
disposa del material d´intervenció necessari per
capturar animals. Es tracta d´una sèrie d´estris que acompleixen diverses funcions, segons
el tipus de procediment requerit
i l´animal que s´hagi d´atrapar.
Per a la captura de rèptils,
Bombers disposa de pinces d´alumini, bosses i ganxos amb mànec
extensible. També hi ha llaços de
captura i salabres grans per a
gats, gossos i altres mamífers
mitjans. A més, hi ha salabres
mitjans per a la captura d´aus i
ocells de tamany mitjà.
La immobilització d´animals
es porta a terme mitjançant xarxes de niló resistent de 2,5 x 2,5
metres. Pel transport de rèptils,
hi ha bosses de cotó resistent
amb corda corredissa superior,

que tenen unes dimensions de
35 x 70 cm.

Gàbies
Les gàbies de transport d´animals també formen part
d´aquest material. Hi ha gàbies
de plàstic, amb unes dimensions
de 81 x 56 x 59 cm, pel transport
de gossos, micos i altres animals
de tamany mitjà. Per transportar
gats i altres animals petits s´utilitzarà una gàbia de plàstic de 57
x 37 x 36 cm.
Les unitats disponibles de cadascun d´aquests estris s´han distribuït en quatre jocs complerts
de materials, un per a cadascuna
de les tres zones d´intervenció, i
un altre per al magatzem de
Bombers. I
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FORMACIÓ

EL PROCÉS PAS A PAS
POSICIONS
1

PER AL VEHICLE...

EL PROCEDIMENT ÉS...

En marxa

Col·locació de quatre falques
d´escala entre les rodes del vehicle,
dues a cada costat. Tensar-les
amb falque petites.

2

Bolcat sobre un far

Col·locació de falques petites
a la part superior, que toca el
terra, i dos puntals als baixos del
vehicle.

3

Recolzat sobre el motor

Col·locació de dues falques
d´escala invertides al triangle
que forma el sostre del vehicle
i el terra. Tensar el conjunt
amb la col·locació de dues
falques petites.

⇓ Estabilització d´un vehicle en
posició de bolcat lateral

Els vehicles sinistrats amb
persones atrapades s´han
d´estabilitzar sempre en la
mateixa posició que els
trobem, ja que mai no s´han de
moure, podríem agreujar
l´estat de les persones
atrapades a l´interior. El vehicle
es mourà únicament quan no
hi hagi cap altra alternativa.
La no estabilització dels
vehicles origina moviments no
desitjats, que poden agreujar
els danys de les víctimes, o fins
i tot als equips d´intervenció.

RECORDEU: Vehicle inestable = Vehicle insegur
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L’estabilització de vehicles
Per Jordi Asín Ferrando

E

ls coneixements sobre estabilització de vehicles
accidentats faciliten la feina del personal especialitzat. En els casos d'excarceració
amb persones atrapades, aquestes nocions contribueixen a estalviar danys als equips d´intervenció i a les persones afectades.
Si pensem en allò que fem
normalment per poder serrar o
tallar qualsevol material (una
fusta, una peça de metall, etc.),
la primera acció que realitzem
és fixar aquest material d’una
manera sòlida, per exemple a
un cargol, perquè no es mogui i es pugui treballar correctament amb l’eina que
estem utilitzant.

Si aquesta idea, lògica quan
es treballa sobre un material, la
traslladem a una intervenció de
bombers sobre un vehicle accidentat, ens trobarem que el
vehicle o vehicles afectats per la
col·lisió són els elements que
hem de fixar per treballar correctament amb les nostres eines d’excarceració, utilitzant els
materials d’estabilització adequats.

El paper de la fixació
La no estabilització dels vehicles vol dir que no estaran fixats
correctament. Per tant, les eines
utilitzades no disposaran d’un
punt de recolzament rígid i s’originaran moviments no desitjats en utilitzar-les i en transitar
els equips d´intervenció per l’in-

Precaucions amb les
persones

A les intervencions de
Bombers amb vehicles
accidentats, és important tenir clars alguns
conceptes bàsics sobre
l’estabilització
de
vehicles, per tal de fer
millorar la feina del
personal especialitzat i
l´atenció als afectats.
terior del vehicle.
Aquests moviments poden
agreujar els danys que ja tenen
les víctimes, o també causar-ne
de nous a l’equip d’intervenció.
Per tant, hem d’assumir que
un vehicle inestable és un
vehicle insegur. És per això

que l’estabilització és un pas
molt important a tenir en compte dins dels protocols d’excarceració.

Les posicions
Existeixen tres posicions d’estabilització bàsiques:
Vehicle en posició de marxa:
En aquesta posició s´han de
col·locar quatre falques tipus escala entre les rodes del vehicle,
dues a cada costat, i tensar el
conjunt amb falques petites.
Això fa que el xassís del vehicle
quedi recolzat sobre les falques i
no sobre les rodes i amortidors,
evitant així que el vehicle es mogui. Hem de falcar les rodes per
evitar que el vehicle es desplaci
cap endavant o cap endarrere.
Si cal refermar l’estabilització, es poden punxar o desinflar
les rodes del vehicle. És important recordar que mai no s’han
de col·locar les falques als para-

⇐ Estabilització d´un vehicle en
posició de marxa

⇐ Estabilització d´un vehicle en
posició de bolcat total

xocs, ja que el fet de ser de material plàstic no estabilitza el
vehicle.
Vehicle en posició de bolcat
sobre un lateral: En aquest cas,
s’han de col·locar falques petites
a la part superior del vehicle,
que està en contacte amb el terra, i dos puntals, o taulons en la
part dels baixos del vehicle per
evitar que es mogui i pugui tornar a la posició de marxa. És la
posició més inestable de les tres
que es descriuen.
Vehicle en posició de bolcat
total: Si el vehicle es troba en
posició de bolcat total -recolzat
al motor i al vidre davanter-,
s´han de col·locar dues falques
tipus escala invertides al triangle
que forma el sostre del vehicle i
el terra, i dues falques petites
per tensar el conjunt. També s’hi
poden afegir, si es disposa, dos
puntals d’estabilització inclinada per reforçar l´estabilització.
Aquestes són les tres posicions bàsiques d´estabilització

L’estabilització és un
pas molt important a
tenir en compte
dins els protocols
d’excarceració
dels vehicles accidentats, tot i
que l’experiència ens demostra
que poden quedar a les posicions
més
inversemblants
desprès d’una col·lisió. No obstant, el coneixement i entrenament d'aquestes tres posicions
bàsiques d'estabilització ens
permetrà fixar qualsevol vehicle
sigui quina sigui la posició en
què el trobem. Per aquest motiu, cal formar els equips d´intervenció en el concepte bàsic d’estabilització i el coneixement dels
materials específics per portar-la
a terme.
Una correcta estabilització
ens permetrà treballar millor i
amb més seguretat al conjunt de
les nostres intervencions.I
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⇐ La preparación técnica de los
bomberos es un factor clave en
este tipo de intervenciones

⇒ Un bombero muestra un
procedimiento de difusión del
agua pulverizada en alta presión

Las acciones de los
bomberos dentro del
espacio incendiado se
llevan a cabo con
elevadísimos niveles de
seguridad
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La extinción con
agua pulverizada
El uso de agua finamente pulverizada en alta
presión es el procedimiento ideal para la extinción de incendios urbanos. Además de sus propiedades refrigeradoras, este medio proporciona
notables garantías de seguridad a los bomberos.
Por José Ramón Carme

E

n Bombers de Barcelona
debemos enfrentarnos
con incendios declarados
en viviendas o lugares
confinados. El buen conocimiento de este tipo de siniestros
aumentará la efectividad de los
equipos de extinción, y asimismo permitirá a los bomberos
trabajar con notables garantías
de seguridad.

La utilización del agua pulverizada en alta presión es la opción más conveniente para combatir la mayoría de los incendios
del ámbito urbano, aunque hay
que tener en cuenta una serie
de criterios y sistemáticas operativas para realizar una correcta
gestión del agua como elemento extintor, y también para actuar de forma adecuada sobre
los gases del incendio.
El agua es el elemento extin-

tor por excelencia. Su poder refrigerante es absoluto y su coste
insignificante. La preparación
técnica de los bomberos es el
factor que determina la efectividad de nuestro trabajo.

Ventajas
El agua finamente pulverizada y lanzada de forma racional
contra los gases del incendio incide al unísono en tres acciones:
La refrigeración, que permite
extinguir el incendio con unos
pocos litros de agua; la inertización, que favorece la sofocación
gracias a la presencia de vapor
de agua; y la dilución, con la
que conseguimos una disminución considerable del Rango de
Inflamabilidad.
El mínimo peso de los elementos utilizados en las instalaciones de alta presión con líneas
de manguera de 25 mm proporciona rapidez de acceso al espa-

Proponemos dos
sistemas básicos de
ataque al fuego: el
ataque indirecto y el
ataque directo
cio incendiado. El método de
utilización del agua pulverizada
dependerá del sistema de ataque al fuego considerado más
oportuno según las características del incendio.

Tipos de ataque
Proponemos dos sistemas
básicos de ataque al fuego: el
ataque indirecto y el ataque directo. El ataque indirecto es de
carácter defensivo y con él se
pretende conseguir el mayor
volumen de vapor posible para
intentar la extinción por sofocación, o en su defecto establecer las condiciones necesarias

para iniciar un ataque directo.
Dicho ataque directo puede ser
defensivo u ofensivo, y consiste
en controlar el volumen de vapor generado, actuando siempre sobre los gases del incendio.
El ataque directo será de carácter defensivo cuando se actúe sobre estos gases desde el
exterior del local incendiado,
con el fin de establecer las condiciones necesarias para un ataque ofensivo. El ataque directo
ofensivo se da cuando se penetra en el local incendiado, actuando sobre los gases del incendio, y finalmente sobre el
foco o focos localizados.
Los bomberos deben adquirir la habilidad necesaria y, mediante disparos de agua muy
cortos con la difusora (pulsaciones), controlar la generación de
vapor. De este modo se controlaran también los fenómenos
de expansión y contracción del
cojín de gases situados en la

parte alta del local.
La correcta aplicación del
ataque directo ofensivo permite crear un espacio de seguridad en el entorno del bombero.

Un método seguro
El efecto aislante generado
por la difusión del agua permite controlar un espacio vital en
los fuegos estructurales. De este modo, las evoluciones de los
bomberos en el incendio se llevan a cabo con elevadísimos niveles de seguridad. El uso de
agua pulverizada posibilita una
determinación más completa
de las causas del siniestro y los
ciudadanos también sufren menos daños derivados del uso del
agua en la extinción de incendios en sus viviendas.
En próximas ediciones de
Fahrenheit 451 desarrollaremos
diversos puntos implícitos en
este artículo de presentación.I
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E

l Centre de Control de
Metro de Barcelona
ofereix sessions formatives dirigides al personal
de Bombers. Aquestes classes
proporcionen coneixements
teòrics i pràctics sobre la xarxa
de Metro. Entre el gener i el
març de 2003 s´ha impartit
formació a comandaments i
TMS. A partir del març es realitzaran set sessions per a
bombers, i la resta de personal del Servei rebrà formació
continuada durant els mesos
d´octubre i novembre.
Els cursos s´imparteixen dimecres i dijous, de 8 a 14.30
h., al CCM, situat al carrer Jo-

⇑ Imatge del Centre de Control de
Metro, situat al costat de l´aula on
s´imparteixen els cursos.

sep Estivill, 47. La idea dels cursos de formació a Bombers ha
estat motivada pels avenços tecnològics incorporats a la infrastructura de Metro, com ara la
substitució del tercer carril per
la catenària rígida, el teleco-

mandament de pous de ventilació i la creació de noves estacions.
Entre d´altres matèries, es
proporciona formació sobre tecnologia i autoprotecció. Les sessions pràctiques es duen a terme a la cotxera del Triangle Ferroviari de Sant Andreu, i consisteixen a conèixer l´ús dels trens,
el comportament dels elements
de tensió, les normes de seguretat, etc. El desplaçament fins a
Sant Andreu s´aprofita per mostrar als bombers el pou de ventilació i la gàbia de seccionadors
de l´estació de La Pau. L´instructor és Fèlix Sepúlveda, supervisor del CCM.I

Aula Oberta d´autoformació
L´Aula Oberta, ubicada al Parc de l´Eixample, és
un espai d´autoaprenentatge per al col·lectiu de
Bombers. El seu objectiu és millorar les competències professionals i personals dels membres del Cos, mitjançant material autoformatiu.

el passat 19 de març va tenir lloc
la sessió formativa “L´anglès a
les Olimpíades”, una classe
d´anglès adaptada a les situacions en què es poden trobar els
assistents als Jocs. I

plaça del
doctor
ferrer i
cajigal

provença

mallorca

roselló

muntaner

roselló

casanova

un referent d´autoformació
amb noves tecnologies i un espai de convivència entre els
usuaris. Aquest pla contempla
diverses aportacions, com ara
“notici@aula”, una secció informativa sobre l´agenda d´activitats de l´aula, o “Avui cafè
amb...”, sessions de tertúlia sobre temes diversos. L´aula també disposa d´un fons documental que inclou CD´s autoformatius sobre informàtica, idiomes i
matèries específiques del Cos.
Amb motiu dels propers Jocs
Mundials de Policies i Bombers,

ptge. de batlló

L

´Aula Oberta existeix des
de fa uns quatre anys, i
obre les seves portes de dilluns a divendres, de 4 a 8
de la tarda. Els usuaris disposen
de sis ordinadors, i poden
adreçar les seves consultes a
l´Esther Valero, responsable
d´atenció al públic i de la coordinació d´activitats.
Aquesta dependència es va
concebre com un espai innovador i obert a les noves tecnologies. Amb aquesta filosofia
s´està aplicant un Pla de Dinamització, que vol fer de l´aula

villarroel

VISITEU L´AULA OBERTA:

urgell

FORMACIÓ
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Cursos sobre el metro per a Bombers

Parc de Bombers de l´Eixample
C/ Provença, 164-182 (entrada C/ Casanova)
Planta baixa, segona porta a mà esquerra
08036 / Barcelona
Telèfon: 932.915.384
Persona de contacte: Esther Valero
Horari: De dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT

Eduardo Salvador, de
Bombers de Barcelona,
participó en la Caravana Solidaria al África
Oriental 2002. En este
artículo explica sus impresiones del viaje, y
su satisfacción por la
labor realizada.

⇒ Eduardo Salvador, Montserrat
Gou, Pilar Pulgar, y Juan Toribio,
fueron los integrantes en la
caravana solidaria de Bombers de
Barcelona 2002

El regreso de la

Caravana Solidaria 2002
Por Eduardo Salvador

C

on la grata impresión
del deber cumplido y a
pesar de las dificultades, el pasado 17 de diciembre llegamos a Barcelona.
En primer lugar, me gustaría comentar que todo lo que me habían explicado no tiene nada
que ver con la experiencia que
he vivido.
El trayecto se hace intenso e
interesante a causa de la dificultad del terreno, de los problemas que surgen con los vehículos y de la convivencia entre las
personas que participan. Resulta muy gratificante comprobar

que las dificultades se solucionan gracias a la colaboración y
el trabajo de un equipo unido
para superar cualquier conflicto. Este hecho ha constituido
una gran satisfacción para mí, y
para todos los componentes de
la caravana.
Hemos atravesado Marruecos y Mauritania, donde este
año se han iniciado algunos
proyectos que presentan una
evolución satisfactoria. Por último visitamos Senegal, y acabamos nuestro recorrido cerca de
la frontera de Guinea Bissau.
Hemos recorrido 8.000 Km., y
metro a metro han sido toda
una experiencia, pese a la dure-

za de algunos momentos.
Espero regresar a África con
las pilas recargadas, para poder
disfrutar de un país tan extenso.
Un país con verdaderas necesidades que en un momento determinado podemos satisfacer,
transportando los elementos y
materiales que precisan para seguir llevando a cabo los proyectos iniciados.
Han sido 23 días de viaje y un
año de preparación para poder
completar el trayecto y cumplir
la finalidad de la Caravana Solidaria. En estos momentos, ya se
está preparando la Caravana de
2003 con nuevos proyectos que
cumplir. I
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Cooperació entre
bombers i empresa
Les deficiències preventives
de les empreses solen ser el
resultat de la manca
d´informació de treballadors,
caps d´Emergències i
responsables de Prevenció.
Els bombers assistents al
debat van oferir la seva
ajuda en nom de tot el
Servei, per tal de
proporcionar formació quan
els ho demanin. Segons Joan
Manel Freire, aquesta
col·laboració és bàsica als
plans d´emergència de les
empreses. L´assessorament a
empreses també permetria
als bombers conèixer les
instal·lacions i millorar la
prevenció operativa.

Les claus del proper debat

⇓ Imatge del grup assistent a la
jornada de debat sobre prevenció

LES CONCLUSIONS
Necessitat de conscienciar els usuaris sobre la importància de la prevenció
Actualització periòdica de les mesures preventives
Intensificació de la prevenció operativa a l´SPEIS
Aprofitament de les noves tecnologies com a eines de prevenció segures,
per tal d´obtenir una informació completa i actualitzada
Augmentar l´efectivitat a l´acompliment de les sancions i dels terminis
d´aplicació de les recomanacions preventives

La conscienciació,

eina clau de la prevenció

L

a importància i la repercussió de les tasques preventives, i l´anàlisi de les
conductes dels ciutadans,
van ser alguns dels temes tractats a la tercera taula rodona
de la revista de Bombers de
Barcelona, Fahrenheit 451.
El debat va comptar amb la
presència de Ramón Eslava, tècnic de Prevenció de Bombers de
Barcelona; Antoni Castellà,
caporal del Servei; Josep Martí,
sergent de Bombers; Antonio
Nieves, bomber; Joan Manel
Fraile, representant de la ciutadania i professional de la prevenció, i Salvador Prats, oficial
de bombers jubilat.

El paper de la prevenció a Bombers de Barcelona
va centrar el debat de la tercera Taula Rodona de
Fahrenheit 451. Els assistents van valorar la gran
importància de la prevenció, i la necessitat de
reforçar l´autoritat per l´aplicació de les mesures.
A l´inici de la sessió, Antoni
Castellà i Salvador Prats van
comentar els antecedents històrics de la prevenció a Bombers
de Barcelona. Prats va afirmar
que ja es feia prevenció al 1957,
i va recordar les inspeccions a
empreses practicades pel cap de
Bombers Josep M. Jordan i Esteban Rifà, i fins i tot per altres

caps anteriors. Castellà va explicar, també, que els arxius del
cos recullen informes d´inspeccions dels anys cinquanta.
La prevenció es valora com
una tasca molt important a
Bombers de Barcelona, però la
impressió general és que la
implantació de les mesures preventives i la formació en aques-

ta àrea encara són insuficients.
Segons Josep Martí, “la prevenció hauria de tenir més incidència, rigor i validesa”.
Joan Manel Fraile va puntualitzar que la prevenció és
doblement important, no sols
pels Bombers de Barcelona,
sinó per tota la ciutadania. Fraile va elogiar el dossier de prevenció per escoles d´educació
primària i secundària elaborat
pel Cos.

El paper del ciutadà
L´actitud del ciutadans respecte de la prevenció és un dels
principals problemes a resoldre
per assolir una major efectivitat. Ramon Eslava va dir que “la
cultura de prevenció encara és
molt baixa. Per a projectistes i
promotors d´edificis, la normativa és una molèstia i una despesa que encara no està assumida”. Per la seva part, Antonio

El tema de la propera Taula
Rodona serà “El Bomber en
forma”. Podeu adreçar les
vostres idees i opinions a
l´adreça de correu:
mradresa@mail.bcn.es.
Algunes de les qüestions a
debatre seran:
- Els bombers estan
mentalitzats de la importància
de mantenir una bona forma
física?
- Com es compatibilitza
l´esport amb la professió?
- Representen una motivació
els Jocs de Policies i Bombers?
- Es cuida prou l´alimentació?

Josep Martí, sergent de
Bombers: “La prevenció
a l´exterior hauria de
tenir més incidència,
rigor i validesa”

de les mesures preventives “dia
a dia”, una pràctica molt més
adequada i econòmica per als
usuaris.

Nieves va comentar que els
constructors d´edificis apliquen
les mesures perquè ho estableix
la llei, i en definitva, “perque
els obliguen”, però l´usuari
adopta un comportament insconscient i en fa un ús indegut.
Un exemple és l´ús de les sortides d´emergència com a magatzems.
Joan Manel Fraile es va mostrar d´acord amb la necessitat
de conscienciar els usuaris:
“Quan una actitud contrària a
la normativa pot devenir en un
problema de salut, o a la mort
d´una persona, no hi ha
vacil·lació possible”, va dir.
També
va
remarcar
la
importància de l´actualització

Segons els presents, existeixen quatre pilars fonamentals
en la tasca de prevenció que es
porta a terme des de Bombers
de Barcelona: l´assessorament
en l´elaboració de normatives,
la col·laboració amb els tècnics
per l´aplicació d´aquests procediments, les inspeccions per
supervisar-ne l´aplicació, i la
formació preventiva al ciutadà
(escoles, empreses...). En aquest
sentit, Martí va afegir que la
clau està en el fet que la gent
prengui consciencia, i creu que
un dels principals obstacles és
que l´usuari veu a l´inspector
com “aquell que ve a tocar els
nassos” i es lamenta que només
tinguin en compte “les trabes i

Els pilars de la prevenció
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⇓ Antoni Castellà, caporal

els problemes” que els posen.
Els bombers també troben
inconvenients per aplicar la
prevenció als sinistres, quan
troben usuaris que no volen
"complicacions". Tots els participants a la taula es van mostrar
unànimes en la percepció del
rebuig de bona part dels ciutadans quan es presenten per fer
una inspecció.
En aquest punt, es va
comentar que l´usuari acostuma a associar el terme inspecció
amb una activitat punitiva. Per
aquest motiu es va plantejar la
conveniència de trobar una
altra accepció per referir-s´hi,
com per exemple la fòrmula
“revisió d´obra”.
Nieves va destacar la
importància de l´ensenyament i
la formació preventiva a l´escola per “educar” els futurs usuaris, i va apostar per “l´esperança
que la joventut revaloritzi la
vida”.
També cal esmentar com

⇓ Josep Martí Pijoan, sergent

⇓ Antonio Nieves, bomber

⇓ Ramón Eslava, tècnic prevenció

Ramón Eslava, tècnic de
prevenció de Bombers:
“No sortim de cap
inspecció sense indicar
deficiències
preventives”

Nieves va insistir que aquest
coneixement previ suposa una
gran ajuda en les intervencions
(equivalent a un 70% de l’èxit
assegurat) i un estalvi de temps
considerable, que pot ser decisiu per la ràpida resolució d´un
sinistre i per la seguretat dels
bombers. Així doncs, la sensació
de seguretat es va confirmar
com el principal avantatge de la
prevenció operativa.
Un capítol polèmic en
aquest apartat va ser la manca
de canals d’informació adequats per obtenir aquest coneixement necessari dels edificis.
Nieves va dir que la informació
que proporcionen les visites a
locals i instal·lacions és també
una eina de prevenció.
Al debat també es va tractar
el tema de la prevenció operativa a l’SPEIS. Els bombers opinen
que actualment no es fa prevenció operativa, tret d´iniciatives puntuals, principalment a
causa de la manca de personal

que hi ha en certs moments, tot
i la conveniència d´organitzar
visites als edificis.

una tasca molt positiva la prevenció que es fa a les escoles
des de fa molt temps.

Prevenció operativa
Ramón Eslava va ressaltar la
importància de la prevenció
operativa. El coneixement previ
de l´estructura dels edificis en el
moment de fer front a un sinistre és una eina bàsica per als
membres del cos, ja que les
mesures preventives proporcionen, entre d’altres coses, una
valuosa informació sobre la
situació de sortides d´emergència, tipologia de les escales, etc.

La gestió executiva
Un dels punts àlgids de la
trobada va ser el debat sobre la
missió de l´autoritat executiva
en la prevenció.
Tots els assistents van coincidir a destacar l´escasa efectivitat de les sancions per l´incompliment de les mesures preventives. Ramón Eslava va afirmar
que “no sortim de cap inspecció sense indicar deficiències
preventives,
que
després

La intensificació de la
prevenció operativa és
una opció de futur
molt valorada pels
bombers

⇓ Salvador Prats, oficial de
bombers jubilats

poden trigar bastant temps a
resoldre´s”. En aquest punt,
Martí va sostenir que aquest
tema té a veure a la manca
d´exercici de l´autoritat. La
inquietud comuna és determinar “qui ha de donar la cara i
dir prou?”. Però, Joan Manel
Fraile va puntualitzar que no
s´ha de personalitzar, ja que “la
que obliga a l´usuari és la llei”.

Noves tecnologies
Els bombers veuen molts
avantatges en l´aplicació de les
noves tecnologies a la prevenció. Un dels beneficis principals,
segons Ramón Eslava, és la possibilitat de traspàs d´informació
dels projectes al Centre de
Comunicació, per a la realització de fitxes informatives amb
plànols d´edificis, situació de les
boques, llistat de materials, etc.
Per assolir aquest objectiu,
Antoni Castellà va dir que l´eina

⇓ Joan Manel Fraile, ciutadà

principal és una informació viva
i actualitzada. Tot i que la tecnologia es va valorar com un
gran avenç, Joan Manel Fraile
va avisar que no s´ha de posar
excessiva confiança als mitjans
electrònics, i va suggerir l´habilitació de canals alternatius als
habituals per establir unes
comunicacions segures. Fraile
va puntualitzar que l´ús de les
noves tecnologies també comporta l´aplicació de normes de
prevenció en salut laboral.
Josep Martí va remarcar la
importància de la implantació
de terminis per procedir a la
correcció de les deficiències, i es
va plantejar de nou la necessitat d´una autoritat ferma i resolutiva. La intensificació de la
prevenció operativa també és
una opció de futur molt valorada pels bombers.
En definitiva, la opinió general és que l´execució i l´autoritat
són les claus del futur de la prevenció.I
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⇐ Les ecoauditories es realitzaran
als parcs de de Zona Franca,
⇓ Vall d´Hebron i Sant Andreu (de
dalt a baix)

Ecoauditories

als Parcs de Bombers
La realització d´ecoauditories als parcs simbolitza el compromís del Cos amb
el desenvolupament sostenible. Són avaluacions que estableixen els punts
dèbils del respecte mediambiental, per tal d´introduir accions correctores.

L

es ecoauditories formen
part del compromís ètic establert a l´Agenda 21.
Aquesta expressió va sorgir
a la Cimera de la Terra de Rio de
Janeiro al 1992, i es refereix al
pla d’acció que haurien d´emprendre les nacions per tal d´assolir un nou model evolutiu. Una
fòrmula que substituiria l´explotació massiva i desigual dels recursos per noves vies de desenvolupament. Es tracta d´adoptar
alternatives duradores, eficients,
racionals en l´ús dels recursos i

equitatives en els beneficis.
Aquesta idea és la base del que
es coneix com a desenvolupament sostenible.
Per tal de consolidar l´Agenda 21 de Barcelona, més de 120
institucions i entitats de la ciutat

L’ecoauditoria pretén
disminuir l’impacte
ambiental de l´activitat
i reduir els costos que
s´en deriven

van signar el 9 de juliol de 2002
el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. En aquest sentit, el
cos de Bombers promourà la realització d´ecoauditories als seus
parcs.

Què és una ecoauditoria?
Segons la definició del Reglament europeu d’ecogestió i ecoauditoria, un sistema de gestió
mediambiental és “aquella part
del sistema general de gestió

Actualment, el cos de
Bombers estudia
diverses propostes per
dur a terme la diagnosi
mediambiental
que inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les
pràctiques, els procediments, els
processos i els recursos per determinar i portar a terme la política mediambiental”.
Aquest mètode de diagnosi
dels parcs consisteix en l´avaluació mediambiental de l´edifici,
quant a materials, instal·lacions,
consums energètics, etc. També
es revisen les pràctiques i els procediments, com ara la generació
de deixalles o els hàbits de consum. L’objectiu és disminuir l’impacte ambiental de l´activitat
dels bombers, i reduir els costos
que s´en deriven. L’ecoauditoria
revela les mancances o desajustos mediambientals, per tal d´in-

troduir i executar les accions correctores pertinents.

FASES D’UN SISTEMA DE GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL
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compromís

Ecologia i economia
L’objectiu de l’ecoauditoria és
aconseguir millores mediambientals a mig termini. La implantació de mesures ecològiques evitarà el malbaratament
dels recursos naturals i també
comportarà un estalvi energètic
i econòmic. Aquestes millores es
materialitzen en aspectes com
l´optimització en el consum de
matèries primeres i energia, la
reducció de despeses de transport, emmagatzematge i embalatge, l´estalvi dels costos de treballs de neteja i reparació mediambiental de fuites accidentals i emissions, i la disminució
del risc d´accidents i de costos
derivats.
Actualment, el cos de Bombers estudia diverses propostes
per dur a terme la diagnosi me-

avaluació mediambiental inicial

política mediambiental

planificació

revisió per la
direcció

implantació i
funcionament
comprovació i
acció correctora

diambiental. A finals de l´estiu es
faran les ecoauditories als parcs
de la Vall d’Hebron, Sant Andreu
i Zona Franca. Amb la diagnosi
resultant es farà l´avaluació
econòmica de les accions correctores, que es duran a terme al
2004, i també s´estudiarà la possibilitat de fer les ecoauditories a
la resta de parcs de Barcelona. I

AL MARGE

⇐ Les combinacions de colors en el
filat de les cordes són un element
identificatiu de l’empresa

⇒ Després de l’acoloriment,
les cordes es deixen reposar un
mínim de 24 hores

ETIQUETATGE DE LES CORDES ROCA

núm. de norma CE - UIAA

⇓ Procès de trenat dels fils que
cobreixen l´ànima de la corda

tipus de corda
laboratori acreditat
any de fabricació
longitud de la corda
tractament

El procés de fabricació d’una
corda té diverses fases. A la primera, es fila el teixit interior de
la corda o “ànima”, que composarà més del 50% de la corda. A
la segona fase es realitza el filat

CE 0639

La fabricació

de la “funda”, la part exterior
de la corda. En aquestes dues
etapes, Roca treballa amb polièster i nylon, en el cas de les
cordes estàtiques; i amb una poliamida procedent dels Estats
Units (que té un comportament
més flexible que els estàndards
europeus) per a les cordes dinàmiques.
Després del procés de filat,
existeixen dos tipus de preparació, segons es tracti de cordes
dinàmiques o estàtiques. A les
dinàmiques, el següent pas és
reunir els fils i donar-los un termofixat, que és un tractament
tèrmic que fixa les capes i acoloreix la funda. Com que les cor-

roca

cordes auxiliars (cintes i cordes
de barrancs). Roca subministra
als bombers cordes específiques
d’entre 20 i 30 metres, amb diàmetres de 10-11 mm, però produeix sobretot mesures estàndars de 60 i 75 metres per a escaladors i afeccionats als esports
de muntanya.

1

L

a fabricació de les cordes
utilitzades per Bombers de
Barcelona es du a terme a
la fàbrica Roca, una empresa de Santa Perpètua de la
Mogoda amb 112 anys d’història en el món de les cordes.
Aquesta empresa familiar va
néixer el 1891 com a manufactura de trenes mecàniques, empaquetatgess, amiants i cordilleria. Amb els anys es va especialitzar en la fabricació de cordes i arnesos d’escalada i industrials. Actualment produeix tres
grans tipus de cordes, classificades segons el seu comportament en cordes dinàmiques,
estàtiques o semiestàtiques, i

EN 892

L’empresa de cordes Roca proveeix a Bombers de Barcelona des de Santa
Perpètua de la Mogoda. L’empresa està especialitzada en la fabricació i distribució de cordes i materials de seguretat per a escalada i usos industrials.

1

Les cordes de Bombers

UIAA
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2002 180 m TOT-SEC

2002 60 m TOT-SEC

des estàtiques tenen un baix coeficient d’allargament, no cal el
termofixat.

Els fils de color
El següent pas per a aquesta
tipologia de cordes és escollir
els fils de colors per fer la trama
acolorida segons els estils de la
casa. Antoni Roca, empresari de
Cordes Roca i un dels fills del
fundador, afirma que aquest
era un dels punts on més es podia distingir una empresa de la
competència. “A més de tenir
cura dels valors empresarials de
satisfacció del client–comenta
Roca– , has de mantenir un estil
propi, evolucionar en els colors
i models sense deixar de ser tu
mateix”.
Després de l´acoloriment de
les cordes, es deixen reposar un
mínim de 24 hores, per tal que
perdin la tensió de la fabricació.
Posteriorment es repassen, es

Al laboratori es proven
els impactes que resisteix
la corda, la tracció, el
pes per metre, el
diàmetre i fregament
mesuren, es pleguen i es preparen per al seu lligament, on es
durà a terme l’etiquetatge.
A les etiquetes de les cordes,
Roca fa constar informacions sobre la norma europea reguladora de la fabricació de la corda, el
tipus de corda, longitud, any de
fabricació, i dades sobre les proves de laboratori, que es realitzen sobre una mostra de cada
partida de fabricació.

Controls de laboratori
La directiva actual obliga
tots els productes a acomplir
una norma determinada per a
cada corda. Es requereix control

extern per a la fabricació o un
sistema de qualitat que faci
acomplir la ISO 9001 i garanteixi la fabricació idèntica de totes
les partides de cordes fabricades
a l’empresa.
En el cas de la fàbrica Roca,
aquests requisits normatius es
controlen al propi laboratori,
mitjançant set proves fixes. En
aquests controls s’examinen variables com el número d’impactes que resisteix un tipus de corda, la tracció, el pes per metre,
el diàmetre i el fregament. Tot i
ser subministrades a Bombers
de Barcelona, les cordes Roca no
es sotmeten a cap prova de resistència al foc, ja que en teoria
no es fabriquen per ser usades
en aquest context.
Un cop acabades les comprovacions, es recuperen les partides de cordes i s’emagatzemen
per ser després distribuïdes per
tot Catalunya i Espanya. Entre
les seves destinacions hi ha
Bombers de Barcelona. I

29

EL CAU DEL JUBILAT
30

JUBILACIONS DE L´ANY 2002
Jaime Labraña Iborra, 12534 BOMB
Vicente J. Allue Casaus, 12531 CONB
Gabina Iglesias Martínez, 9264 AUXA
Aureo Rojo Montero, 3972 TELB
Cristóbal García Ribas, 3811 TELB
José C. Sánchez Cabañero, 14600 BOMB
Antonio Gimeno Blasco, 3818 BOMB
Pablo Lastra Arnaiz, 3851 BOMB
Anselmo Salvat Reverte, 14588 BOMB
Luis Ribas Larrión, 7986 SGTB
Jorge Maronda Rojals, 7976 CTEB
Eugenio Mendia Lara, 3894 CONB
Tomás López Genzor, 7969 CONB
Salvador Miras Rodríguez, 12532 TELB
Miguel Santin Gargallo, 11181 BOMB
Alfredo Sanchís Victor, 3997 BOMA
José Alemany Marine, 3667 BOMA
Juan Tirado Casanovas, 4020 BOM
Salomé Delfa Oviedo, 7956 CAP
José A. Arratibel Echavarri, 10119 BOM
Felipe Martín Mateos, 11618 BOM
Juan José Díaz Luengo, 7957 BOM
Santiago Martínez Larriba, 12567 BOM

⇓ Un moment de l´acte
d´homenatge al monument de
Bombers

CAU DEL JUBILAT – AGENDA 2003
DATA

EXCURSIÓ

RUTA

PREU

30 d´abril, 7.30 h

PER TERRES DE L´EBRE

Castell Miravet, Assut de Xerta,
Tortosa

30 e

20 de maig, 7.30 h

ESCAPADA AL ROSSELLÓ

Elna i Cotlliure (Port d´Amunt,
castell Reial, tomba d´Antonio
Machado), Llançà

28 e

10 de juny, 7 h

SET DIES A GALÍCIA

Ourense, Sanxenxo, A Toxa,
Santiago de Compostela,
A Coruña, Vigo, etc.

284 e
(suplement
individual 65 e

Desitgem a tots els companys molta sort
en aquesta nova etapa, els enviem la nostra
salutació i els esperem al Cau del jubilat

Un dia per al record i la reunió

L

´homenatge al monument
de Bombers va començar
amb l’ofrena d´un ram de
flors, col·locat al peu de
l´escultura. Josep Martí Bòria,
promotor del Cau del Jubilat, va
fer un breu discurs, seguit d´un
minut de silenci pels companys
morts en acte de servei.
L´acte va comptar amb la
presència d´Antoni Pallarès, Director de Bombers de Barcelona,
i altres membres del Comité de
Direcció. També hi va assistir Josep M. Jordan, l´únic professional entre els presents que va ser
cap de Bombers, un càrrec desaparegut de l´organigrama.

Història del monument
Josep Martí va ser el principal
impulsor del monument, que

El 4 de febrer es va fer
l´homenatge anual al
monument de Bombers del Parc de l´Eixample. Durant la mateixa jornada, els
membres del Cau del
Jubilat van celebrar
també l´Assemblea General de socis.
data de l´any 1967 i que està situat a l´entrada del Parc Central
de Bombers. L´escultura representa un bomber amb una nena
en braços, una figura basada en
la víctima real d´un incendi a
Plaça Espanya. A la placa commemorativa es pot llegir la inscripció: “Bombers de Barcelona,

en memòria dels companys
morts al servei dels ciutadans”.
Després d´aquest acte, els jubilats van fer una visita guiada a
la ciutat preromana d´Ullastret.

Assemblea de socis
A les 11.45 h va començar
l´Assemblea general ordinària
de socis, amb la presència de 64
assembleistes. La reunió es va
celebrar al Museu de les eines
del camp, a Palau-sator (Baix
Empordà). La sessió va concloure a les 14.30h, i després es va
fer un dinar al restaurant Mas
Pou, al qual va assistir una representació del Comité de Direcció, entre ells el director Antoni
Pallarès. L´acta de l´assemblea ja
s´ha enviat als membres del Cau
del Jubilat. I

Un any ple d´activitats
El Cau del Jubilat no pararà ni un moment al 2003. Les sortides previstes
fins al mes de juny inclouen diverses destinacions, entre les que destaquen
una visita a les terres de l´Ebre i un viatge de set dies per Galícia.

E

l Cau del Jubilat ha inaugurat l´any 2003 amb tres
excursions. La primera sortida es va fer el 21 de gener. Els veterans van visitar les
cases nadiues del violoncelista
Pau Casals i del poeta Àngel Guimerà a Sant Salvador del Vendrell. La segona excursió va tenir
lloc el 26 de febrer. Cinquantauna persones van disfrutar d´una
visita guiada a les restes de la Tarraco romana.
El 18 de març, els jubilats van
fer La ruta de l´exili, una excursió
amb visites al castell de Bellaguarda, situat a El Pertús, al poble de La Vajol i al port de la
Manrella.

Fins al juny de 2003, el Cau
del Jubilat té una agenda molt
completa. El 30 d´abril és la data
de l´excursió Per terres de l´Ebre.
Aquesta sortida inclou una visita
al castell Miravet, una fortalesa
del segle XI, i a l´assut de Xerta.
El dinar es farà a Tortosa, i el
preu de l´excursió és de 30 euros.

Visita al Rosselló
El 20 de maig hi haurà l´Escapada al Rosselló. Els viatgers visitaran les ciutats d´Elna i Cotlliure, amb parades al castell Reial i
a la tomba d´Antonio Machado.
El preu és de 28 euros.

El 10 de juny començarà un
recorregut de set dies per terres
gallegues. El Cau té previst visitar Ourense, Sanxenxo, Combarro, el port pescador de O Grove,
l´illa de A Toxa, A Coruña, Vigo i
Santiago de Compostela, entre
d´altres indrets. De tornada, el
grup dinarà a Saragossa i visitarà
la basílica del Pilar. Es pot sol·licitar el programa complet
d´aquest viatge al local social del
Cau del Jubilat.
El Cau vol convidar tots els jubilats, socis i no socis, i també als
bombers en actiu, a participar a
aquestes sortides, que són una
excel·lent manera de recórrer
món en bona companya. I
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JOCS DE POLICIES
I BOMBERS
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L´equip de voleibol de Bombers es va crear al 1950. A la seva trajectòria mai no han
faltat la il·lusió ni les victòries. El seu proper repte són els Jocs de Barcelona, on esperen fer un bon paper.
⇓ Imatge de l’equip que
participarà als Jocs de Barcelona

El Muster és una prova combinada molt popular entre els bombers. Es tracta d´una disciplina amb dues fases d´exercicis on calen rapidesa i habilitat.
A continuació, s´ofereix una informació general d´aquest esport.

Els integrants de l´equip actual
de voleibol són: Ángel López,
caporal; Juan Abellán, caporal;
Ramón Valdés, caporal; Pere
Porcada, caporal; Antonio
Campos, bomber; Xavier
Llistosella, bomber; Ferran
Lorente, bomber; Juan Luis
Ferrer, bomber; Carlos Pons,
bomber; Pep Ribas, bomber, i
els futurs bombers Miquel
Sanz, Jordi García i Juan
Manuel Buj.

Voleibol, un equip històric

L

´equip de voleibol de
l´ACE (Associació Cultural i
Esportiva de Bombers) es
va constituir al 1950, i estava format exclusivament per
bombers. Aquesta agrupació va
guanyar el primer campionat
d´Espanya a la temporada 195051. Carles Casanova, bomber i
entrenador nacional, és considerat el “pare” de l´equip.
L´any 1975, Casanova va fundar
i dirigir l´Escola d´Iniciació Esportiva. A aquesta època van
participar com a jugadors i directors dos bombers amb un
notable
palmarès:
Ramon
Borràs i Josep Antoni Gallardo.
Entre d´altres èxits, l´equip
va ser sots-campió d´Espanya de
1a Divisió al 1987, i els bons resultats els van permetre l´ascens
a la Divisió d´Honor. La ONCE va
esponsoritzar l´equip, i s´hi va

incorporar Rafa Pascual, jugador de la Selecció Nacional. Només va quedar un jugadorbomber, l´Àngel López.
A principis dels anys 90, van
ingressar al Cos els esportistes
de l´Escola: Juan Abellán, Ramón Valdés, Ferran Lorente i
Juan Luis Ferrer.

Un nou esperit
Amb el temps, els voleibolistes de Bombers van abandonar
la competició a causa de la
manca de relleu generacional,
en no incorporar-se al Servei
personal de nou ingrès. L´equip
va tornar a competir l´any 1998,
i nous companys es van afegir
al grup: Pons, Ribas, Campos,
Llistosella, Pedro Torres, Bosch,
etc. Aquests esportistes van

1a. FASE: EL CARRO PORTAMÀNEGUES

L´equip

participar als Jocs Mundials de
Bombers de París l´any 2000, i
als WP&FG del 2001 a Indianàpolis. L´Olimpiada de París va
ser la primera competició internacional de l´equip, i també va
constituir l´estímul per participar als jocs de Barcelona.
Als darrers temps, s´hi han
incorporat tres jugadors de la
última promoció de Bombers:
Miquel Sanz, Jordi Garcia i Juan
Manuel Buj.
Els voleibolistes de Bombers
s´estan preparant per la cita
olímpica des del darrer setembre; participen a torneigs i entrenen un dia a la setmana. Valdés diu que la seva expectativa
és “fer un bon paper”. L´equip
jugarà a segona Divisió, a la
modalitat de voleibol pista o
indoor i a la categoria de sis
masculí. I
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El Muster, tot
un repte d´habilitat
l Muster té dues fases. Es
tracta del carro portamànegues i la brigada de galledes.
El carro portamànegues:
Cinc competidors estiren el carro, i el sisè subjecta una destral
i la boca de la mànega. Han de
córrer fins a una boca de reg.
Dos membres de l´equip acoblen la mànega a la boca, i la
resta continua el recorregut. El
portador de la destral la clava a
un bloc de fusta, i dues persones
han de conectar la boca de la
mànega. Quan l´aigua arribi a la
boca, dues persones l´han de dirigir a l´objectiu. El cronòmetre
s´atura quan cau l´objectiu, sempre i quan la destral s´hagi clavat prèviament al bloc de fusta.

C
B

La brigada de galledes:
S´instal·la una bastida amb un
bidó buit a sobre, i una pilota
de ping-pong com a testimoni.
Quan el jutge dóna l´ordre d´inici, cada equip ha d´agafar la seva escala i assegurar-la amb un
nus de ballestrinca. A l´escala,
els participants s´han d´assegurar una tècnica de creuament de
cames adequada. Les galledes
plenes es van passant de mà en
mà cap amunt per l´escala, fins
que el bidó s´ompli. El temps
s´atura quan la pilota de pingpong cau de l´aixeta.
Els equips en el Muster estan
formats per sis persones, i poden ser masculins, femenins o
mixtes. El perfil dels participants
és el d´uns esportistes coordi-

91,44 m

2a. FASE: LA BRIGADA DE GALLEDES
Final de la prova.
Cau el testimoni
(pilota ping-pong)

nats, ràpids i amb una gran preparació física. L´equip guanyador és el que assoleix l´objectiu
en menys temps.
L’organització estima que hi
participaran uns 150 esportistes
de tot el món. L’import a abonar per a la participació completa al Muster és de 95 dolars (uns
95 euros). Les proves es faran el
31 de juliol al Village de Plaça
Espanya. Per a informació:
www.2003wpfg.org I
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ACTIVITATS

⇓ Imatge dels components de la
secció de Golf de Bombers

ELS EQUIPS:
Aquests són els integrants dels dos
equips de golf de Bombers:

EQUIP “FIATC-BOMBERS”
Manuel Azkárate
Miguel Ángel Ferres
Rafael Lebrero
Josep Ribas

Féminas: Elisabeth Marco, Mossos d´Esquadra
Gran Master D: Pedro Matamala, Bombers BCN (Jubilat)
Gran Master B: Francisco Martínez, Bombers BCN
Gran Master A: José Ramón Carme, Bombers BCN
Master B: José García, Bombers Generalitat
Master A: Javi García, Bombers Generalitat
Senior B: Victor Lopez, Mossos d´Esquadra
Senior A: Francesc Carmona, Mossos d´Esquadra
Open: Albert de la Fuente, Mossos d´Esquadra

EQUIP “BOMBERS-FIATC”
Joaquín Álvarez
Agustí Bruño
Guillermo García Parreu
Enric Riba
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FIATC patrocina
el golf de Bombers

A

mb motiu de la celebració
dels propers Jocs Mundials de Policies i Bombers
a Barcelona, la Secció de
Golf de Bombers ha aconseguit el
patrocini de l´empresa catalana
FIATC Assegurances. Aquest patrocini consisteix en una aportació
econòmica, destinada a cobrir els
costos de participació a diversos torneigs de golf fins al juliol de 2003.
Aquest suport també inclour el lliurament de la roba esportiva necessària per a les proves.
El patrocinament de FIATC
és fonamental per al Golf de
Bombers, atès el cost que comporta la participació de dos
equips, de quatre persones cadascun, a les competicions.
La Secció de Golf vol fer cons-

tar el seu agraïment a FIATC per
aquest patrocini.

El torneig de Bombers
Els golfistes de Bombers van
estrenar el patrocini de FIATC el
12 de març, amb motiu del I Torneig de Golf Bombers de Barcelona, on es disputava el premi
Sant Joan de Déu. El torneig va
consistir en un match BombersGuàrdia Urbana, celebrat al Caldes Internacional Golf Club.
Els quatre primers classificats
a la prova individual van ser els
bombers Joaquím Álvarez (41
punts), Miquel Àngel Ferres (39
punts), Rafael Lebrero (38
punts), i Josep Ribas (38 punts).

La Secció de Golf de
Bombers ha aconseguit el patrocini de
l´empresa FIATC Assegurances. Amb aquest
important suport, els
membres de l´equip
van guanyar el I Torneig de Golf Bombers
de Barcelona.
També es van classificar els companys Enric Riba, Manuel Azkárate, Agustí Bruño i Guillem Garcia. Bombers també va guanyar
la classificació per equips. Després del torneig, els participants
de Bombers i Guàrdia Urbana
van fer un dinar.
Fahrenheit 451 es farà ressò
dels progressos de l´equip de
golf de Bombers als torneigs, i
també als Jocs de Barcelona.I

Medalla de natació

ELS GUANYADORS

I prova ciclista
Sant Joan de Déu
El 8 de març, coincidint amb la festivitat del patró de Bombers, va tenir lloc a Montjuic la primera edició de la prova ciclista Sant Joan de
Déu. Els ciclistes del Cos van resultar guanyadors
a la categoria Grand Master.

E

l circuit de la I cursa ciclista Sant Joan de Déu va
transcórrer íntegrament
per la muntanya de
Montjuïc, i va cobrir un tram de
5.700 metres. Hi van participar
un total de 45 persones, repartides a les categories Open, Senior, Master, Grand Master i Féminas. A més dels esportistes de
Bombers de Barcelona, a la cursa van participar corredors de
Bombers de la Generalitat,

Guàrdia Urbana, Mossos d´Esquadra i Policia Nacional.
La inauguració de la cursa va
anar a càrrec de les autoritats
responsables de la organització
dels X Jocs Mundials de Policies
i Bombers: Elena Lladó, directora d´esports del consorci organitzador, Mariano López, subdirector del mateix organisme, i
Teresa Trabal, coordinadora del
Voluntariat. A les vuit del matí,
els representants del consorci

Entre el 24 i el 26 de gener
de 2003, es va celebrar a
Valladolid el Xè Campionat
d´Espanya d´Hivern de
Natació de la categoria
Master. El company Eduardo
Navarro Zarzoso va obtenir
la medalla de bronze als 800
metres lliures, i també va
aconseguir la quarta posició
als 200 metres braça.

van tallar la cinta que obria la
cursa. Els equips Open i Senior
va fer sis voltes al circuit, i la
resta de participants van completar la cursa amb quatre voltes.
L´èxit va acompanyar els ciclistes de Bombers. Pedro Matamala, bomber jubilat, va guanyar a la categoria Grand Master
D, el bomber Francisco Martínez va obtenir la victòria a la
Grand Master B, i el bomber José Ramón Carme va ser el guanyador a la Grand Master A.
Aquesta cursa, organitzada
per la Secció Ciclista de l´Agrupació Cultural i Esportiva de
Bombers, va constituir també
una prova del possible desenvolupament del ciclisme del Cos
als propers jocs de Barcelona.
La Secció Ciclista té intenció
de
continuar
organitzant
aquesta prova en el futur, per
tal que es constitueixi en competició de referència per als
amants del ciclisme. I
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FLAMARADES

L

´empresa Fundició Dúctil
Benito ha fet donació de
sis bancs, model Neo-Barcino, a Bombers. David Roura, Director d´Operacions de
la Fundició, va assistir a l´acte
de donació dels seients, que
va tenir lloc al Parc Central.
Tres dels bancs es col·locaran
a la caserna de l´Eixample, i
altres tres al Parc de Zona
Franca. Antoni Pallarès, Director de Bombers, també va
assistir a l´acte, i va obsequiar
Roura amb el llibre Barcelona, imatges i records. I

Donació de Bancs

B

ombers de Barcelona va
participar al rodatge de la
sèrie de TV3 “16 Dobles”. El
capítol es va rodar al barri de la
Barceloneta i hi van participar el
caporal Xavier Garcia Guixé i els
bombers Esteve Rabadan i Pere
Martínez. La seqüència reprodueix un incendi al pis de la Lídia, protagonista de la sèrie. La
gravació va recollir l´arribada del
vehicle de bombers i la realització d´una instal·lació de mànega.
El capítol es va emetre el passat
26 de març.
La intervenció de Bombers
forma part d´un pacte de col·la-

⇒ David Roura, Director
d´Operacions de la Fundició
Dúctil Benito, mostra els bancs
a Antoni Pallarès, Director de
Bombers.
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Obsequi d´una
serigrafia de Mariscal

L

a Direcció de Bombers de
Barcelona va felicitar el
nou Any 2003 a tot el personal amb l´obsequi d´una serigrafia exclusiva del dissenyador Javier Mariscal. Els membres del Cos van rebre la serigrafia durant el mes de desembre de 2002.
L´obra reprodueix una intervenció al Temple de la Sagrada
Família de Barcelona. També
apareixen els equips de Bombers en plena activitat. Al fons
de la imatge es veuen les siluetes de la Torre de Collserola i
de l´Església del Tibidabo.
El dibuix conté tota la força
expressiva i colorista pròpia
dels treballs de Mariscal, amb
intenses pinzellades de blaus,

Extres a “16 Dobles”

⇑ El dissenyador Javier Mariscal,
signant una de les serigrafies

taronja, vermell, gris i negre.
Aquest obsequi, del qual es va
fer una tirada limitada de 1.000
unitats, es va lliurar amb una tapa
de paper vegetal, on figura l´anagrama del Servei i la inscripció:
“Serigrafia creada per Javier
Mariscal, exclusivament pel Cos
de Bombers de Barcelona”.
L´obra té unes dimensions de
35x50 cm, i es va entregar a tots
els membres del Cos acompanyada d´una carta d´Antoni Pallarés,
Director de Bombers de Barcelona.
Aquesta carta explica que al dibuix
queden plenament identificats el
Cos de Bombers i la ciutat a què
serveixen. De ben segur que els
membres del Servei conservaran
aquesta serigrafia com un record
molt especial.I

Canvis a les
divisions de
Prevenció i
Operacions

J

oan Pedreny i Abella ha sigut nomenat Cap de la Divisió d´Operacions. Jesús Martínez Viejo es reincorpora al Servei com a Cap de la Divisió de
Prevenció, mantenint les funcions que fins ara desenvolupava com a Director d´Explotació
dels Túnels. I

Joan Pedreny,
Jesús Martínez,
cap d´Operacions cap de Prevenció

Els 15 nous
comencen
la formació

E
boració entre la productora del
programa, Diagonal TV, i l´Ajuntament de Barcelona. Aquest
acord contempla el tractament i
la difusió dels esdeveniments
d´actualitat a la ciutat. I

l 17 de març va començar
l´etapa de formació bàsica
dels 15 nous bombers que
van aprovar el concurs d’oposició de la Convocatòria de 2002.
Els nous alumnes formaran part
de la segona promoció de personal de nou ingrés al Servei,
desprès dels 30 bombers en pràctiques que es van incorporar a
torn el passat 10 de març. Bombers de Barcelona els va donar la
benvinguda oficial en un acte
celebrat al Parc de l´Eixample. I

Fes-te voluntari
dels Jocs

P

er poder organitzar un esdeveniment de la importància dels WP&FG, és
imprescindible la col·laboració
de persones que, desinteressadament, vulguin participar com
a recolzament als actes esportius, socials i de planificació prèvia que complementaran el desenvolupament dels Jocs. L'esperit d´aquesta competició, i la
idea de trobada entre policies i
bombers d´arreu del món, fan
que la participació no hagi de
limitar-se als esdeveniments esportius. Més de 10.000 atletes
d’arreu del món competiran i
compartiran bons moments
amb un sol lema: ‘Se la juguen
per tu’. Per assolir aquest objectiu cal gent que s´hi impliqui,

que doni un cop de mà. Tu pots
col·laborar de forma activa a
qualsevol àrea de l’ organització dels Jocs. Amb la teva participació tindràs l’oportunitat
d’acostar-te una mica més a tots
aquells que fan del risc la seva
professió. Anima’t!. I

Seu de voluntaris WPFG
c/de Lleida, 30
08004 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 237 000
Fax. (+34) 932 289 883
Correu electrònic: voluntaris@2003wpfg.org
web: www.2003wpfg.org
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L’ICEBERG

Per David Zapater

A CIUTAT
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Escenes de foc i
aigua al Fòrum
L´aigua i el foc protagonitzaran les cerimònies
d´inauguració i clausura del Fòrum de les Cultures, que se celebrarà a Barcelona l´any 2004.
Aquests espectacles seran representacions
molt originals, d´inspiració mediterrània.

A

principis de març es
van conèixer els
projectes guanyadors del concurs
per adjudicar les cerimònies
d´inauguració i clausura del
Fòrum Universal de les Cultures 2004. L´empresa catalana
Focus serà la responsable de
la cerimònia d´obertura, amb
una representació que simbolitza el diàleg entre l´or-

dre i el caos. El muntatge va ser
presentat per Focus en col·laboració amb l´artista Hansel Cereza, i té com a element central
una flor que sorgeix d´una gran
esfera situada sobre l´aigua. La
representació inaugural es farà
el 9 de maig de 2004, i una versió de l´espectacle es repetirà
una vegada al dia durant cada
jornada del Fòrum.
El projecte del mestre pirotècnic Cristophe Berthonneau

es representarà a l´acte de clausura, el 26 de setembre de 2004,
i farà present la màgia del foc al
costat del mar. Berthonneau,
amb la seva companyia Groupe
F, guarnirà la plaça del Fòrum
amb la llum, el color i les formes
d´un gran espectacle de focs artificials. Aquests focs es dispararan des d´uns vaixells ancorats
en cercle al litoral proper a l´esplanada del Fòrum. Els responsables d´aquest esdevenimentcultural volien incloure un acte
similar al Piromusical de la
Mercè durant la clausura del Fòrum 2004.
Al juliol de 2002, la companyia Groupe F també va fer una
gran exhibició pirotècnica al
Temple de la Sagrada Família.
De ben segur que al Fòrum tornaran a enlluernar-nos amb
l´encantament del foc. Per a
més informació sobre les activitats del Fòrum 2004, podeu consultar la pàgina web oficial:
www.barcelona2004.org.I

imatges de la història

