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Els millors
Jocs de la història

J

a fa gairebé dos mesos de la cloenda dels
que han estat “els millors Jocs de la història”, en paraules de
Jean Paul l’Allier, alcalde de Québec, ciutat que
ha pres el relleu a Barcelona
com organitzadora d’aquest
gran esdeveniment esportiu,
social i professional.
Els Jocs han portat a la ciutat més de 10.500 participants –més que els Jocs Olímpics–, dels quals 131 pertanyien a Bombers de Barcelona.
Els resultats dels homes i les
dones de l’SPEIS no poden ser
qualificats d’una altra manera que d’èxit. El total de 85
medalles (27 d’or, 32 de plata
i 26 de bronze) així ho testimonia.
Especialment destacables
han estat les medalles en les
disciplines “bomberes” per

excel·lència: el muster i la pujada d’escales. En el muster,
l’equip integrat per Emili
Roura, Israel Caldera, Víctor
Dobaño, Raul López, Carlos
Bermúdez i Álvaro Pérez va
aconseguir la primera posició
en la prova de galledes, després d’una lluita aferrissada
amb els representants de Lituània. En la cursa d’escales,
l’actuació va ser brillant. Víctor Dobaño va ser guanyador
absolut en la modalitat “amb
equip professional”, mentre
que per grups, a més d’aconseguir el triomf en aquesta
categoria, Barcelona va obtenir l’or també en la classe
“amb roba esportiva”.
Al marge de les competicions de més tradició pels
bombers, cal destacar, per la
duresa d’aquest esport, l’or
en triatló de Lluís López Cuadradas –ex bomber de la Generalitat– i les victòries de

Xavier Torrent a 5.000 i
10.000 metres de cross, per
l’èpica de la cursa, disputada
en plena convalescència després d’un accident amb un
vehicle durant un servei. Finalment, tampoc podem
oblidar la primera medalla
femenina– i de moment l’única– de Bombers de Barcelona, aconseguida gràcies a la
segona posició d’Àngela
Mayneris als 100 metres llisos
(categoria grand master).
Però tots aquests èxits no
significarien res si els Jocs no
haguessin estat també una
gran festa de convivència i de
trobada entre bombers amb
experiències professionals i vitals tan diferents –i alhora tan
comunes–. Gràcies a tots: als
qui han guanyat i als qui no,
als qui heu facilitat la participació amb el canvi de guàrdies, als qui heu donat suport
i alè. See you in Québec! I

La participació de Bombers de Barcelona a la desena edició dels WP&FG
s’ha saldat amb un total de 57 medalles, repartides en 15 ors, 21 argents i
21 bronzes. En aquesta pàgina reproduim la relació oficial de medallistes.
Total Medalles d’Argent: 21

1 FRANCISCO BARRANCO VALLEJO
Tir amb Arc (Target)
1 JOAN BASSAS RUIZ
Tir al plat individual
1 JOSÉ R.CARME
TOMÁS CHIVA
JOSÉ CUESTA
Equip de triatló
1 JOSÉ CUESTA
Natació 200 metres lliures
2 JESÚS FRANCISCO DEL RÍO RADA
Tir amb Arc (Field i 3-D)
1 MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ
JORDI ORTEGA ORTIGOSA
Equip de Pesca
1 FRANCISCO JIMÉNEZ CORTÉS
ENRIC MUÑOZ DEL PRADO
RAFAEL LÓPEZ ESTÉVEZ
Tripleta de petanca
1 ANTONI NÚNEZ DE PRADO
JOAN C. MOMPEL SERRANO
ANTONIO A. JIMÉNEZ MEDINA
VÍCTOR DOBAÑO
Equip de cursa d’escales
1 RAÚL LÓPEZ SORIANO
Darts, per parelles
1 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA
Ciclisme (escalada)
1 JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
Press Banca
1 MARÍA ÁNGELA MAYNERIS REAL
Atletisme 100 metres
1 EDUARDO NAVARRO ZARZOSO
Natació a mar obert
1 ANTONI NÚÑEZ DE PRADO
Stair race individual FFG
1 JOSÉ L. ANDRÉS OVEJERO
Stair race individual
1 JORDI ORTEGA ORTIGOSA
Pesca individual
1 JUAN MIGUEL PINILLA MONTERO
XAVIER TORRENT
SERGI FUERTES GASULL
JUAN C. ARANDA LÓPEZ
Equip de Cross Country
1 ALBERT R. REY
Aixecament de pesos
2 XAVIER TORRENT
Atletisme 1.500 m. i 5.000 m.

Total medalles d’or: 15

2 FRANCISCO BARRANCO VALLEJO
Tir amb Arc (Field i 3-D)
1 JESÚS FRANCISCO DEL RÍO RADA
Tir amb Arc (Target)
1 PEDRO BERNAT AULEDA
Llançament de martell
1 VÍCTOR DOBAÑO
Stair race individual FFG
1 JUAN CARLOS ARANDA LÓPEZ
FRANCISCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JOSÉ M. MATEO MARTÍNEZ
JOSÉ L. ANDRÉS OVEJERO
Equip de cursa d’escales
1 MIGUEL ÁNGEL FERRES
Golf individual
1 FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA
Ciclisme (Criterium)
1 VÍCTOR DOBAÑO
JOSÉ M. MATEO MARTÍNEZ
ANTONI NÚÑEZ DE PRADO
CARLOS PONS SANTOTOMÁS
Equip de cursa d’escales FFG
1 JOAN C. MOMPEL SERRANO
Stair race individual
1 MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ
JORDI ORTEGA ORTIGOSA
Equip de pesca
1 JORDI ORTEGA ORTIGOSA
Pesca individual
1 ISRAEL CALDERA ALONSO
VÍCTOR DOBAÑO
CARLOS BERMÚDEZ VERDUGO
ÁLVARO PÉREZ MARTÍNEZ
RAÚL LÓPEZ SORIANO
EMILI ROURA MARTÍNEZ
Equip de muster Brigada de galledes

Total medalles de bronze: 21

1 JOSÉ L. ANDRÉS OVEJERO
Ciclisme (Mountain Bike)
2 JUAN C. ARANDA LÓPEZ
Cross Country i stair race individual
1 ANTONIO CABELLO POMFERRADA
JOSEP MARCUS MANASA
RAFAEL DEZA JIMÉNEZ
Tripleta de petanca
2 TOMÁS CHIVA
Atletisme 1.500 m. i 5.000 m.
2 JOSÉ CUESTA
Natació a mar obert i 200 m.
1 JAVIER A. DE LA FUENTE BRULL
Tir amb Arc 3-D
1 VÍCTOR DOBAÑO
Stair race individual
1 MIGUEL ÁNGEL FERRES
RAFAEL LEBRERO MARTÍN
Parella de golf
1 JOSEP M. GARCÍA SÁNCHEZ
Rem (Indoor) 2.000 m
1 JOSÉ MATEO MARTÍNEZ
Natació 200 m. lliures
2 JOAN C. MOMPEL SERRANO
Ciclisme (Crono i Escalada)
1 EDUARDO NAVARRO ZARZOSO
XAVIER ROLDÁN TOMÁS
PEDRO TORTOSA BARTOLÍ
Equip de triatló
1 LLUIS ROSELL CARRASCOSA
Atletisme 110 m obstacles
1 XAVIER TORRENT
Atletisme 10.000 m
1 JORDI R.REY
Press Banca
1 TELESFORO VALENCIA
Aixecament de pesos
1 JORDI BOSCH FELIP
Rem (outdoor) individual
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Amb 57 medalles, el
cos de Bombers de
Barcelona va trencar les
previsions més
optimistes
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⇐ Xavier Torrent (a la dreta) va
aconseguir quatre medalles. Una
d’elles, de plata, en la prova de
10.000 m. compartint podi amb un
vell conegut de les competicions, el
guàrdia urbà, Jacinto González
Cillán.

Cinc vegades més
podis que a Indianàpolis

La delegació de Bombers de Barcelona als WP&FG 2003 ha assolit un total de
57 podis a les competicions, una xifra cinc vegades superior a les 11 medalles d’Indianàpolis. Els atletes han aconseguit 15 ors, 21 argents i 21 bronzes.

V

an ser deu dies de competició i intercanvi.
Bombers de Barcelona
va tancar la seva actuació a la desena edició dels Jocs
Mundials de Policies i Bombers
(WP&FG) amb una xifra d’èxits
que supera les previsions més
optimistes. Els 131 atletes de la
representació de Bombers –130
homes i una sola dona– han
aconseguit un total de 57 medalles.
L’àmplia representació del cos
de Bombers de Barcelona va as-

solir llocs de podi a divuit esports
i ors destacables a diverses proves reines dels bombers en
aquests Jocs com l’stair race (cursa d’escales) i el muster, i en especialitats com l’atletisme, el tir
amb arc o el ciclisme.
La nombrosa participació de
Bombers de Barcelona en els Jocs
d’enguany feia preveure uns
bons resultats en el medal-ler.
Segons les dades del Consorci
Organitzador dels Jocs de Barcelona, Espanya ha estat el país
que més participants ha aportat

a aquests Jocs, amb 4.360 atletes, seguit d’Estats Units (827) i el
Regne Unit (608). Entre la representació espanyola, Bombers de
Barcelona ocupava el quart lloc
en nombre de participants (131),
superada només per Guàrdia Urbana (346), Bombers de la Generalitat (445) i Mossos d’Esquadra
(579).
La xifra a batre eren les onze
medalles portades de l’altra banda de l’Atlàntic per l’expedició
de l’SPEIS enviada a Indianàpolis
el 2001. El rècord de metalls d’or

⇓ Víctor Dobaño al final d’una de
les proves de cursa d’escales (stair
race), esport on va aconseguir dos
ors, una plata i un bronze.

Àngela Mayneris, primera medallista dona de l’SPEIS
Una sola participant dona, un sol esport, una sola prova i una
medalla. Ple al quinze per Àngela Mayneris (a l’esquerra de la
imatge), l’única dona de l’SPEIS que participava en els Jocs.
Mayneris va aconseguir una medalla d’argent als 100 metres, en
categoria master, que significa la primera medalla femenina per
als Bombers de Barcelona en uns Jocs Mundials de Policies i
Bombers. A la foto, amb les seves companyes de podi, Sonia Oost
(or) i Frances Terry (bronze).

en uns WP&FG a Bombers de
Barcelona l’ostentava fins a l’edició del 2003 Tomás Chiva, amb
un or i dos bronzes a diverses
proves d’atletisme dels WP&FG
d’Indianàpolis. A Barcelona, Chiva ha repetit xifra de metalls i ha
pujat al podi en triatló per
equips i a les proves de 5.000 i
1.500 metres de atletisme. Però
el rècord de medalles de Bombers a la desena edició dels Jocs
se l’ha guanyat a pols Víctor Dobaño, amb dos ors, una plata i
un bronze en les proves d’stair
race –individual i per equips– i
muster. Amb el mateix nombre
de medalles, Xavier Torrent ha
superat amb escreix la seva marca de podis en participacions anteriors. En els Jocs d’Indianàpolis,
Torrent havia aconseguit un or a
la prova reina de l’atletisme, la
cursa de 10.000 metres. Enguany,
l’atleta de Bombers de Barcelona
ha finalitzat la seva participació
amb un balanç més que positiu,
tot i participar amb seqüeles de

les lesions d’un accident recent
amb el vehicle de servei. Torrent
va pujar al podi en quatre ocasions. Tres en la segona posició,
en les proves de cross country
per equips, 1.500 i 5.000 metres,
i una en tercer lloc, en la prova
de 10.000 metres.

L’especialitat dels bombers
Però sens dubte el punt fort
dels atletes bombers en aquests
Jocs va estar a la prova de la cursa d’escales. Un total de 9 metalls –4 medalles d’or, 3 de plata
i 2 de bronze– en les proves individuals i per equip en diverses
categories, sumen la xifra més alta de podis de Bombers de Barcelona en un mateix esport. A
més dels dos ors dels equips de
Bombers de Barcelona formats
per José Andrés, Juan Carlos
Aranda, Francisco Fernández
Fernández, Joan Mompel, Antoni Núñez i Carlos Pons; els atle-

L’equip de muster va
aconseguir l’or en la
seva primera
participació en uns
Jocs Mundials
tes Víctor Dobaño i José Mateo
van afegir-hi dos primers llocs en
les proves individuals.
L’altre actuació estel·lar dels
membres de Bombers de Barcelona es va poder veure al muster,
on l’equip de nova generació de
Bombers de Barcelona va assolir
un èxit rotund aconseguint l’or
en la seva primera participació
en uns Jocs. Carlos Bermúdez, Israel Caldera, Víctor Dobaño, Raúl López Soriano, Álvaro Pérez
Martínez i Emili Roura van fer el
millor temps de la prova unisex
de brigada, amb una marca de
temps de 56 segons, un per davant del segon classificat, l’equip
de Lituània, i a tres dels tercers,
els Bombers de Manresa. I
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⇓ Bombers de Barcelona van
desfilar per davant de la Guàrdia
Urbana, que tancava la llarga
comitiva d’atletes

⇒ La flama olímpica es va tornar a
encendre a l’Estadi Lluís Companys.
A baix, una imatge del ball de
diables, durant la cerimònia
d’inauguració

Reconeixements
En el seu discurs d’inauguració,
l’alcalde, Joan Clos, va recordar
emocionat el recentment
desaparegut sergent de
Bombers de Barcelona, Jordi
Mur, que va morir el passat 26
de juny en les tasques
d’extinció d’un incendi forestal
al Solsonès. Clos va tenir
també unes paraules de
reconeixement per al guàrdia
Juan Miguel Gervilla, agent de
la Guàrdia Urbana, i per a tots
els membres de les forces de
seguretat que han perdut la
vida en acte de servei.

‘Amics per sempre’
Exhibicions aèries, focs d’artifici i milers de participants van omplir de llum i color l’Estadi Olímpic
en la inauguració dels WP&FG de Barcelona 2003. El
27 de juliol es donava el tret de sortida a vuit dies
de competició, intercanvi i companyerisme.

C

onduïda magistralment
per la veu olímpica i
polivalent de Constantino Romero, la inauguració dels X Jocs Mundials de
Policies i Bombers va reunir més
de 30.000 espectadors. L’estadi
Lluís Companys va acollir l’inici
dels World Police and Fire Games
2003, amb la presència destacada de Sa Majestat el Rei d’Espanya, el president de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol, i l’alcalde de Barcelona, Joan Clos,
entre d’altres autoritats.
La inauguració va obrir amb

l’exhibició aèria de la Patrulla
“Águila” de l’Exèrcit de l’Aire.
Començava així una setmana de
competició, esportivitat i solidaritat entre els cossos de seguretat i salvament de tot el món. Tot
seguit, es va celebrar un minut
de silenci en homenatge als companys dels cossos de seguretat i
prevenció morts en servei des de
l’anterior edició dels Jocs a
Indianàpolis el 2001.
Sota el lema “Se la juguen
per tu”, enguany els Jocs Mundials de Policies i Bombers s’han
dedicat als bombers de Nova

York. L’edició de Barcelona ha
estat la primera després de la
tragèdia de l’11 de setembre a
les torres bessones, on van morir
343 bombers i 23 policies
novaiorquesos.

La desfilada
Una breu presentació va
donar pas a una llarga desfilada
d’atletes, composada per 10.582
participants de 54 països, agrupats per cossos i acompanyant la
bandera del seu país. Les delegacions multitudinàries dels països
amb més tradició de participació
als WP&FG, com Estats Units,
Canadà o Regne Unit van sorprendre els espectadors llençant
a les grades pilotes de goma,
gorres, discs voladors, samarretes i regals amb els símbols i
ensenyes dels seus cossos de
seguretat i salvament.
La representació espanyola
va aparèixer després de gairebé

La pròxima edició dels
World Police and Fire
Games se celebrarà
l’any 2005 al
Québec (Canadà)

dues hores de desfilada i en
últim lloc, com correspon al país
amfitrió. Aquesta delegació, la
més nombrosa dels Jocs Mundials de Policies i Bombers de
Barcelona 2003 amb 4.357 atletes, va tancar la desfilada. En les
seves files, els participants de
Bombers de Barcelona van sortir
últims, junt amb els agents de la
Guàrdia Urbana de Barcelona i
van desplegar una bandera
gegant amb l’ensenya de l’SPEIS
visible des de qualsevol localitat
de l’estadi.
Poc després van començar les
cavalcades de dimonis, correfocs,
xanquers i timbalers, i enmig
d’aquesta festa feia entrada la
bandera dels Jocs Mundials de
Policies i Bombers. El bomber de
Nova York, Rob Carlo, acompanyat per un representant de cada
cos de seguretat i salvament
d’Espanya, va hissar la bandera
en una reproducció del pal de la
caserna de bombers de la Zona
0. Poc després, va arribar el

La cerimònia
d’inauguració dels Jocs
va tancar amb un
espectacle pirotècnic i
la música de Luis Cobos
moment més esperat de la inauguració. La torxa, portada per un
altre bomber del Fire Department of New York, va fer la seva
entrada triomfal a l’estadi. A
continuació, un helicòpter de
Bombers de la Generalitat va
aparèixer a l’escenari. De l’aparell va baixar el bomber encarregat de recollir la flama i fer l’encesa oficial.
La cerimònia inaugural es va
tancar amb un espectacle
pirotècnic i la música de Luis
Cobos. Havien començat els
desens Jocs Mundials de Policies i
Bombers. Durant vuit dies, més
de 10.000 atletes de més de cinquanta països recordarien l’esperit de lluita i la voluntat de supe-

ració que tots volem per als professionals de seguretat.

El punt final
El 3 d’agost es va celebrar la
cloenda dels Jocs. La Font Màgica de Montjuïc i l’avinguda
Maria Cristina van ser els escenaris d’un final faller. Davant del
village i la zona d’exposicions,
un espectacle de llum, color i so
finalitzava amb una gran “mascletà” i la “cremà” de la falla
dels Jocs. Les figures de fusta del
Drac i els representants dels cossos de seguretat espanyols es
consumien entre les flames a la
vegada que expirava el temps
dels desens WP&FG.
La pròxima edició dels Jocs se
celebrarà el 2005, al Québec
(Canadà). Els bombers però,
tenen una cita l’any vinent, del
28 d’agost al 4 de setembre, als
Jocs Mundials de Bombers a
Sheffield, al Regne Unit. I
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L’altra
cara

dels Jocs

L

es activitats extraesportives començaven ja el
dimecres 23 amb la inauguració oficial del Village
dels Jocs. Aquest havia de ser el
principal escenari d’intercanvi i
convivència dels participants i
col·laboradors dels Jocs Mundials de Policies i Bombers de
Barcelona 2003. La tarima, els
bars i la terrassa instal·lats al
costat del Palau Victòria Eugènia de Montjuïc es van convertir
durant els Jocs en un punt de
trobada d’atletes, espectadors,

Mentre els esportistes miraven a la pista de competició, l’organització s’esforçava en fer dels
WP&FG de Barcelona els Jocs més complets de la
història i coordinava un seguit d’activitats
paral·leles a diversos escenaris de la ciutat.
passejants i curiosos. Molts
d’ells van passar per la parada
de Bombers de Barcelona, a l’interior del Palau. En el seu espai,
el cos de bombers de la ciutat
amfitriona va exposar diversos
materials, vehicles –la Genoveva
hi era present -, uniformes i fins
a un decorat de cartró amb
dibuixos de la vestimenta de
bomber per posar el cap i fer
una foto divertida.
El divendres 25 de juliol el
pregó de Josep Maria Pou obria
oficialment els Jocs. L’actor, que
encarna un comissari a una sèrie
televisiva, va destacar en el seu
discurs “l’esperit esportiu i
l’ànim de competició” dels Jocs.
Dos dies després, l’esperada

cerimònia d’inauguració acomplia tots els pronòstics omplint
l’Estadi Olímpic Lluís Companys
de gom a gom. Començaven les
competicions esportives.
L’endemà, es va oficiar un
acte multiconfessional davant
de la Catedral de Barcelona en
honor als policies i bombers
morts en servei durant els últims
dos anys. Aquesta celebració
interreligiosa va estar molt marcada per les morts de 343 bombers i policies a l’atemptat de
les torres bessones de Nova
York, l’11 de setembre de 2001.
Per solidaritat amb tots aquests
companys es va celebrar durant
els Jocs un sopar extraoficial
d’agermanament entre els

⇐ A la pàgina anterior, una
imatge de l’estand de l’SPEIS. A
l’esquerra, una foto curiosa amb el
decorat de cartró de l’uniforme.

⇐ La falla dels Jocs, amb les
figures de la mascota i dels agents
dels cinc cossos de la ciutat
⇓ La nit de la cloenda, alguns
membres dels cossos barcelonins
van actuar en un “Full Monty “

equips de voleibol del cos de
bombers de Nova York i Bombers de Barcelona.
El dia 30, la instal·lació de la
falla dels Jocs va recordar que el
final d’aquesta edició dels
World Police and Fire Games
estava a prop. La construcció de
fusta amb la figura de la mascota dels Jocs, el Drac, envoltada
de set ninots caracteritzats d’agents dels cossos de l’estat
espanyol es va col·locar al bell
mig de l’Avinguda de Maria
Cristina.

El relleu dels Jocs
Dies després, va celebrar-se
la cerimònia protocolària de
traspàs de bandera a la propera
seu dels WP&FG. Les autoritats
de Barcelona i les administracions i entitats patrocinadores
de la desena edició dels Jocs van
cedir el testimoni als representants del Québec desplaçats per

La cremà de la falla,
instal·lada a l’avinguda
Maria Cristina, posava fi
a gairebé dos setmanes
de Jocs
a l’ocasió, en el marc d’un sopar
mediterrani celebrat al Palau de
Mar.
A l’endemà, la cremà de la
falla posava fi a gairebé dos setmanes de Jocs i la festa dels
policies i bombers de tot el món
que han participat en l’edició de
Barcelona dels Jocs Mundials de
Policies i Bombers s’allargava
fins a la matinada.
La nota picant la van posar
els amfitrions dels Jocs. la
mateixa nit de la cloenda, cinc
bombers de Barcelona –Joaquin
Galindo, Rafael Márquez, Joan
Martret, Antoni Aparici i Antoni
Díaz– van oferir un strip-tease a
l’estil “Full Monty” a l’audiència
congregada al Village.

Finalitzada la gresca, els atletes i participants es van acomiadar fins a la pròxima cita, el
2005 a Québec. I

⇑ Jesús Martínez Armesto portava
la bandera de Barcelona a la
cerimònia de traspàs de bandera
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⇒ Bombers de Barcelona durant la
demostració sobre extinció de foc
a un vehicle
⇓ Imatges de la pràctica
d’excarceració que va tenir lloc a
l’espai firal

L’objectiu del I Congrés
Internacional de Seguretat i Prevenció, celebrat a Barcelona el 30 i
31 de juliol, ha estat
contribuir a la coordinació dels cossos de seguretat, protecció i vigilància en situacions
de crisi i catàstrofes.

El debat sobre
la seguretat

L

a clau per afrontar i superar situacions d’emergència o catàstrofes greus és
l’actuació ràpida i coordinada dels cossos de Bombers, Policia, Protecció Civil i Medicina
d´Urgència. En el I Congrés Internacional de Seguretat i Prevenció, experts i professionals van
debatre les línies d’actuació a seguir en les emergències més directes i properes amb què es poden trobar aquests professionals.
La trobada va tenir lloc els dies
30 i 31 de juliol de 2003 al Palau
de Congressos de Barcelona, en
el marc dels X Jocs Mundials de
Policies i Bombers. A l’entorn del
congrés es van desenvolupar diversos actes, entre els quals va
destacar l’exposició professional

del I Saló Sector Seguretat i Prevenció, i els simulacres de les intervencions dels cossos de bombers i policia en situacions excepcionals. Bombers de Barcelona
va realitzar una demostració sobre extinció de foc a un vehicle, i
va dur a terme una pràctica d’excarceració en accident de trànsit
amb víctima a l’interior del vehicle.

Coneixement i experiència
El coneixement i l’experiència
es van confirmar com els elements bàsics per garantir la supervivència i l’eficàcia en situacions de crisi. El psiquiatre Luis
Rojas Marcos, expresident del

Sistema de Sanitat i Hospitals Públics de Nova York, va obrir el
congrés amb la ponència “Seqüeles: reconstrucció mèdica i
social”.
Rojas Marcos va parlar sobre
la naturalesa, els símptomes i la
superació del trauma emocional
derivat de l’exposició a una situació de crisi o terror. El psiquiatre es va referir als atemptats de l’11 de setembre, que va
viure en directe al costat dels
Bombers de Nova York, i va remarcar que entre un 15 i un 20%
dels afectats encara reben assistència psicològica.
La ponència “Crisi en recintes
subterranis” va ser una altra exposició destacada del congrés.
Va comptar amb especialistes de
diversos àmbits i localitats. Entre
ells, Joan Pedreny, cap de la Divisió d’Operacions de l’SPEIS.
Tant el Congrés com el Saló de
Seguretat i Prevenció pretenen
esdevenir futurs espais de debat i
integració entre professionals. I

Psiquiatre a Nova York
Luis Rojas Marcos va néixer a Sevilla i viu a Nova York des de 1968. Llicenciat en Medicina per la
Universitat de Sevilla i Doctor per les universitats de Bilbao i de l’estat de Nova York, s’ha especialitzat
en Psiquiatria en aquesta ciutat. Va ser president del Sistema de Sanitat i Hospitals Públics de Nova
York. Actualment és professor de Psiquiatria de la Universitat de la ciutat novaiorquesa, membre de
l’Acadèmia de Medicina i de l’Associació Americana de Salut Pública. És autor d’una extensa obra
literària amb títols com “La pareja rota”, “Las semillas de la violencia” i “Más allá del 11-S”.

Luis Rojas Marcos va
participar com a ponent
al I Congrés Internacional de Seguretat i Prevenció. És un dels principals experts en l’estudi
de repercussions mèdiques i socials derivades de les catàstrofes i
les situacions de crisi.

‘El Bomber ha de poder parlar’
FRH: Quines reaccions provoquen a les persones les situacions de terror o desastre?
Luis Rojas Marcos (LRM): El conjunt de reaccions emotives derivades d’aquestes situacions es
coneix com a Síndrome d’Estrés
Postraumàtic. Tothom reacciona
amb una barreja de terror i indefensió. El primer símptoma és la
permanència de les imatges viscudes. Un segon símptoma seria
la hipervigilància, que consisteix
en una sensació constant d’alerta, ansietat i inquietud. El tercer
seria l’aïllament i l’evasió de records, la por de fer qualsevol cosa que recordi el fet viscut. El
80% dels afectats superen els
símptomes en un mes.
FRH: Quins consells oferiria als
bombers per superar aquests
traumes?
LRM: Sobre tot, el bomber ha de

poder parlar. Crec que parlar, i
també escriure, sobre les tragèdies és fonamental perquè permeten posar paraules a les imatges. Davant d’aquests fets, els
bombers es plantegen moltes
preguntes, com ara quin paper
van tenir al sinistre, si van ser
prou valents, perquè uns se salven i d’altres no... Idees com
aquestes els torturen. En aquests
casos, el suport i l’agraïment de
la societat esdevenen fonamentals. La veritat és que tots els
bombers són herois, cadascun
d’una manera diferent.
FRH: El bomber pot sentir-se una
víctima més de la catàstrofe?
LRM: Sí, pot sorgir aquesta imatge, però el reconeixement social
els ajuda a superar el victimisme.
És més accentuat l’impacte derivat de la pèrdua de companys.
Entre bombers hi ha un senti-

ment molt estret de comunitat,
el qual és positiu perquè fomenta la sensació d’unió, però alhora
negatiu pel gran impacte que
provoquen les pèrdues. Caldria
plantejar mecanismes d’autoajuda dins el mateix Cos, com teràpies de grup on poguessin parlar
de fets i sentiments.
FRH: Quina percepció creu que
té la ciutadania dels bombers?
LRM: El bomber és l’únic que va
al foc, el que rescata i, en conseqüència, la societat en percep
una gran protecció i té la imatge
d’homes alts, forts i ràpids en qui
es pot confiar. El bomber presta
un servei pur i desinteressat, en
la seva figura no hi ha ambigüitat i, a diferència dels metges,
són ràpids i no et cobren. El
bomber encarna la figura del
que dóna la seva vida per salvar
una altra. És l’ídol dels infants. I
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⇐ A l’estand dels bombers de
Nova York, els cartells amb dos
B1ombers d’esquena
representaven simbòlicament les
dues torres bessones
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Ha estat el primer gran
esdeveniment mundial
on tenim la oportunitat
de dir “gràcies” a
tothom

‘Ningú no està preparat per

encaixar un cop així’
Bill Miccio és bomber de Nova York i ha participat en els Jocs. Amb 39 anys i 16
anys de servei, va viure els atemptats de l’11 de setembre. A Barcelona, és un
dels organitzadors de l’homenatge als companys desapareguts, prop de 343.
FRH: Aquests han estat els primers Jocs Mundials de Policies i
Bombers després de l’11-S...
Bill Miccio (BM): Sobretot ha estat el primer gran esdeveniment
mundial on els bombers de Nova York tenim la oportunitat de
dir “gràcies” a la resta del món
pel recolzament i per tota l’ajuda prestada a partir de l’11 de
setembre. La idea ha estat recordar els companys desapareguts aquell dia i agrair a tothom
el suport que ens ha mostrat des
d’aquell moment.

FRH: Com va canviar la vostra
rutina a partir d’aquella fatídica
data?
BM: Tothom va estar al nostre
costat i totes les mostres de condol i solidaritat ens van ajudar
molt en aquells moments. No
teníem prou recursos a l’abast
per en sortir-nos. Probablement
ningú no està preparat per encaixar un cop així. Però la resposta de la gent va ser increïble.
Vam rebre gestos d’ànim de tot
arreu, de persones desconegudes. Sobretot va ser important

“La idea ha estat
recordar als companys
desapareguts i agrair a
tothom el suport
mostrat des de llavors”
el suport emocional. Van venir
bombers d’altres països a ajudar
i, fins i tot, vam rebre diners recol·lectats per altres cossos de
bombers per ajudar les famílies
dels difunts, gent que ens enviava xecs... per això hem volgut

⇐ Bill Miccio, tinent del Fire
Department of New York (FDNY)

⇓ Detall dels cartells de l’estand
dels Bombers de Nova York

aprofitar aquesta primera gran
oportunitat de dir a tothom
“gràcies”.
FRH: Perquè un homenatge en
els WP&FG?
BM: Jo vaig competir a Estocolm, el 1999, i a Indianàpolis, el
2001. Després, va passar tot i
vaig quedar destrossat. Sentia
que no podia fer res i ara que
ha passat tot aquest temps, amb
tots els companys hem volgut
organitzar algun homenatge
maco que honorés aquells a qui
havíem perdut en la tragèdia.
Llavors vam pensar que seria
molt emotiu organitzar algun
acte en memòria dels 343 companys morts i alhora com a
agraïment a tota la gent que
ens ha fet costat.
FRH: Com va afectar l’11-S a la
seva manera de prendre’s la feina?
BM: Els bombers sentim passió
pel que fem i la nostra feina
mateixa crea un sentiment de
comunitat molt fort. Som com

“Abans sentíem una
por sana al foc.
Després vam començar
a témer per totes les
altres coses.”
una família i crec que això passa
igual a tot els col·lectius de
bombers del món. Se’ns feia
molt dur tornar a treballar després de l’11-S, amb totes les pors
i recances. Tots érem més conscients del perill de la pròxima
sortida i patíem les seqüeles psicològiques de la catàstrofe.
També érem conscients que la
ciutat arrossegava altres conseqüències i que les famílies patien més cada cop que havíem
de fer una sortida. Abans
d’aquell dia sentíem una por sana al foc, però després vam començar témer per totes les altres coses. Encara ara penso que
mai tornarem a tenir la mateixa
actitud d’abans. I

L’FDNY als Jocs Mundials
de Policies i Bombers de
Barcelona
A l’estand dels bombers de
Nova York, en el marc de
l’exposició professional del
ISaló Sector Seguretat i
Prevenció, dos cartells amb
dos bombers d’esquena
representaven simbòlicament
les dues torres bessones
desaparegudes. Bill Miccio
comentava que aquestes dues
“torres bomber” evoquen els
que ja no estan i mostren dos
homes treballant “side by
side” (colze amb colze), la
“premissa del FDNY”. Sobre la
taula, un llibre amb les
pàgines en blanc perquè
tothom que ho desitgés
escrivís un missatge per als
desapareguts l’11 de
setembre. Acabats els Jocs, el
llibre amb les dedicatòries
s’exposa al Firefighter
Museum.
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Pregó dels X Jocs Mundials
de Policies i Bombers
L’actor català Josep Maria Pou va ser l’encarregat de pronunciar el pregó dels WP&FG 2003. El
dia 25 de juliol, quan començaven les competicions, Pou va llegir un manifest destacant la tasca diària dels cossos de seguretat i prevenció.

A

bans de
res, benvinguts
perquè
aquesta és hora de
benvingudes. Dissortadament,
ja
arribarà més endavant l’hora dels
adéus. (...) us dono la benvinguda molt especialment a aquells professionals dels cossos de
les forces de seguretat i del col·lectiu de bombers que han vingut a Barcelona amb esperit
esportiu i ànim de competició.
És el moment, em sembla, de justificar - encara que sigui lleument- la meva presència aquí
i la meva vinculació amb el tema. Jo no sóc policia. Ni sóc bomber. Però sóc policia, i sóc bomber, i si m’ho proposo puc ser també lladre, i
delinqüent, i incendiari (...) fins i tot Rei. Perquè? Doncs perquè sóc ACTOR. I això vol dir que
tinc, he tingut i puc arribar a tenir totes les personalitats de l’Auca, totes aquelles que em demani el guió. I vés per on el guió m’ha demanat
al llarg d’aquests quatre últims anys que sigui
POLICIA. Sóc doncs, - he estat -, el que diem un
policia de ficció “fake policeman”. Això m’ha
donat l’oportunitat d’acostar-me i sentir-me
més proper que mai a la raó de ser d’aquest
col·lectiu. No he estat encara BOMBER, però no
dic mai d’aquesta aigua no en beuré (o aquest
foc no apagaré). (...)
Ser actor és com continuar sent nen de manera indefinida perquè sent actor tens la sort de
tenir com a ofici allò que més t’agrada de nen:
JUGAR. (No en va del fet d’interpretar a dalt
d’un escenari els anglesos en diuen TO PLAY i
els francesos JOUER; aquí no,

aquí ens surt la nostra especial idiosincràsia, i
d’això en diem “treballar”).
I tots el nens, de petits, arreu del món, de
cultures barrejades, tots! han coincidit en una
cosa a l’hora dels jocs: tots hem jugat a POLICIES
i a BOMBERS; i més encara, tots hem passat per
aquella edat on quan algú ens preguntava què
volíem ser de grans coincidíem en la mateixa
resposta: “Jo vull ser policia!”, “Jo vull ser bomber!”, “Jo vull ser futbolista!”…. (sempre n’hi
havia un de més ambiciós). I llavors aquests
propòsits d’infantesa es van esborrant en el
temps, i la vida et porta per camins la majoria
dels quals ni tan sols es dibuixaven en el mapa
d’aventures d’aquell primer quadern escolar.
Però tot i així sempre hi ha hagut un grup de
persones que ho han aconseguit, que de grans
s’han trobat amb la materialització d’allò que
somniaven o que, si més no, encara que la trobada en l’ofici s’hagués donat de manera fortuïta, han aconseguit materialitzar en l’exemple
de la seva persona els somnis d’heroïcitat de milions i milions de nens que vàrem ser i ja no som.
Aquests policies i bombers de veritat, que
han fet de la seva vida lliçó permanent d’entrega i servei a la comunitat, saben però, continuar
JUGANT; i són capaços de fer una pausa en l’alerta, les obligacions i l’esforç de cada dia per
retrobar-se en el terreny de joc. I el terreny de
joc és diu avui BARCELONA i el motiu de la trobada els JOCS MUNDIALS DE POLICIES I BOMBERS en la seva desena edició.
Una Barcelona que ha sabut universalitzar el
prestigi obtingut arran dels Jocs Olímpics del 92
(...) i que de la mateixa manera que avui rep
amb la seva millor abraçada als més de 10.000
atletes i quasi 20.000 acompanyants d’aquest

col·lectiu de Policies i Bombers (...). Una Barcelona solidària, —amb quasi 25.000 voluntaris,
herència clara i perpetua del temps olímpic, al
servei del Jocs d’avui—, que ha trobat també en
l’organització d’aquest tipus de manifestacions i
en el repte de superar sempre l’èxit d’edicions
anteriors l’emoció del JOC i la tremolor del RISC.
I m’agrada seguir parlant de joc, i d’aquells
que dia a dia “se la juguen” per nosaltres (...). I
m’agradaria creure - jugant, jugant- que els ciutadans de Barcelona seran capaços de reconèixer el mèrit i lliurar el premi i el llorer a tanta juguesca amb una assistència massiva als diferents
espais esportius on tindran lloc les proves, per
fer palès, amb la seva presència, el reconeixement social i la gratitud d’homes de bé vers a
aquests col·lectius dels serveis de protecció i seguretat capaços de prendre risc de la pròpia vida per fer possible la vida dels altres.
Ja sé que tradicionalment la policia projecta
una imatge un cert punt negativa entre la societat, a diferència del col·lectiu de bombers,
que des de sempre gaudeix de la simpatia dels
ciutadans i són aplaudits, admirats i recordats
per la seva funció protectora. Aquesta manca
d’acceptació del col·lectiu policial és especialment palesa en la societat espanyola per raons
històriques.
Això és passat; el meu contacte amb la policia al llarg d’aquest anys que he estat interpretant un dels seus personatges en la ficció televisiva, em permet assegurar que aquest col·lectiu
ha anat guanyant en proximitat, eficàcia i reconeixement a mida que ha anat canviant no només de color sinó també en el concepte del que
ha de ser la seva missió principal: el servei als ciutadans. I d’aquest canvi en surt reforçada i es
posa en primer terme la vessant d’herois (...). I la
fusta del herois és de la que crema i escalfa. Va
ser Bertolt Brech qui va dir: “Desgraciada la pàtria que necessita herois”. Jo tampoc hi crec
massa amb aquests herois d’alçada per sobre de
la mida, amb els herois de fita històrica i sense
data de caducitat; m’agraden els herois del dia a
dia, els que ho saben ser quan arriba el moment
i l’ocasió ho demana perquè ja ho eren abans,
perquè ja ho eren de sempre; l’ocasió no crea l’heroi, com tampoc crea el covard; l’ocasió l’únic
que fa és assenyalar-lo, descobrir-lo, donar-lo a
conèixer a la resta. I d’aquestes heroïcitats de
cada dia en saben molt els que han de ser protagonistes de les properes jornades.

(...) M’agradaria, per acabar, proposar-vos
un joc. És molt senzill, només cal imaginar. Imaginem per un moment que (...) els vuit dies que
duren aquests Jocs Mundials de Policies i Bombers, la felicitat (...) la convivència (...) la tranquil·litat és possible. I que no hi ha cap incident
arreu del món que vingui a trobar-les. (...). I imaginem que policies i bombers per vuit únics dies
en la història de la humanitat no tenen res a fer.
(...) I tirant d’imaginació fem-los venir a tots cap
a Barcelona. I, -atletes uns, espectadors els altres- deixem-los que omplin la ciutat, i que convisquin amb els catalans, i que es tractin de tu a
tu, que l’home conegui l’home. I posats a imaginar imaginem com a resultat que durant aquests
vuit dies –al menys durant aquests únics vuit
dies- la PAU és possible. Seria, estic segur, la millor fita, el millor rècord, la millor marca d’aquests Jocs.
Crec que va ser Charles Chaplin qui va dir,
(...): “Per fer una comèdia que faci feliços els espectadors necessito només un parc, un policia i
una noia guapa”. De parcs i noies guapes Barcelona n’està ple….. Els policies arriben avui, demà
i demà passat en abundància…. Deixem-ho tot
en mans de Chaplin. I que l’únic foc que cremi
aquest dies sigui el de la torxa que s’ha encès a
Delfos, el foc de l’esperit esportiu i la sana competència, el foc de la solidaritat i la tolerància, el
de la integració, el de la convivència en pau i democràcia, l’únic foc que cap bomber ha de ser
capaç d’apagar mai. !
⇑ El cartell del pregó dels Jocs de
Barcelona
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⇒ Els bombers van trigar unes
dues hores aproximadament
⇓ L’incendi es va localitzar al quart
nivell de soterrani de l’aparcament
SABA de passeig de Gràcia amb el
carrer Diputació

⇓ El foc va afectar vuit automòbils
i va provocar molta fumera i altes
temperatures a les proximitats

Incendi en un aparcament
del Passeig de Gràcia
Un foc matinal a l’aparcament de Passeig de Gràcia amb el carrer Diputació va requerir la intervenció de dotze vehicles del servei, va provocar talls
de trànsit al centre de la ciutat i parades a les línies 1 i 3 de metro.

U

na de les intervencions
destacades que Bombers de Barcelona va
haver
de
realitzar
aquest estiu va ser en un aparcament del centre de la ciutat.
El passat 25 de juliol, un incendi produït en el quart nivell
del soterrani de l’aparcament
SABA, situat a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer Diputació, va requerir el desplaçament de cinc autobombes, tres
ambulàncies, dos furgons auxiliars i dos vehicles de comandament.

El foc es va iniciar prop de les
11 del matí i va afectar un total
de vuit automòbils, per la qual
cosa es va produir una gran
quantitat de fum i es van assolir
temperatures molt altes. A les
dues del migdia el foc va quedar
extingit i els bombers van començar a revisar i ventilar l’aparcament. Afortunadament,
no hi va haver víctimes mortals,
tot i que els tècnics sanitaris van
haver d’atendre a set bombers
per esgotament, provocat per la
forta calor. Tampoc no es van
produir danys estructurals.

Tall al metro
El dens fum que va inundar
tot l’aparcament va afectar
també el metro. El túnel de connexió entre les línies 3 i 4 del
metro (verda i groga) va haver
de ser desallotjat entre les
12h10’ i les 14h, un horari de
molta afluència de passatgers
en aquest mitjà de transport públic. D’altra banda, des de l’inici
de l’incendi fins a les dues es va
haver de tallar el trànsit al passeig de Gràcia, amb els consegüents embussos. I

⇓ El foc va cremar 24 hectàrees de
matoll i va arribar a tenir un front
de 800 metres

Crema un
magatzem de
dissolvents

L

a nau industrial adossada situada al número 11 del carrer Torrent de l’Estadella
va cremar amb virulència el passat 26 de juny, cap a la una del
migdia. El local, de planta baixa
i amb una superfície d’uns 300

Foc a
E
Montjuïc

l passat 4 de juliol, Bombers de Barcelona va haver d’intervenir en un incendi produit al vessant
de la muntanya del Castell de
Montjuïc, entre el camí del Far i
el camí del Mar. El foc, que va
cremar 24 hectàrees de matolls
i algun cactus, va començar a la
cota més pròxima a l’edifici del
far de Barcelona i va arribar a
tenir un front de 800 m. A causa del fort vent, les flames es
van propagar fins al camí paral·lel al castell, on els bombers
van aconseguir sufocar-lo. En
total, va ser necessària la intervenció de vuit autotancs, dues
ambulàncies i dos vehicles de
Prefectura. A més, també hi van
col·laborar mitjans aeris de
Bombers de la Generalitat. I

metres quadrats feia les funcions de magatzem de dissolvents i adhesius i estava tancat
en el moment de l’incendi. La
seva coberta es va esfondrar durant les tasques dels bombers.
Per apagar-ho van intervenir
trenta bombers en quatre autobombes, una autoescala, un
braç articulat, una ambulància,
un furgó de grans cabals i un
vehicle de comandament. Les
causes del foc encara no s’han
pogut determinar. I

Accident
del B-112

E

l passat 29 de juny, un
vehicle de servei B-112 va
protagonitzar un accident de trànsit en xocar
amb un turisme. La topada va
tenir lloc a les 12h17’ a la cruïlla
entre el carrer Aribau i la Travessera de Gràcia. Tant els dos
ocupants del turisme com la dotació del tanc lleuger - un caporal, un conductor i tres bombers- van sofrir ferides lleus.
Afortunadament, tot va quedar
en un ensurt i els ocupants dels
vehicles van poder sortir-ne pel
seu propi peu. I

⇐ La nau industrial incendiada
feia les funcions de magatzem de
dissolvents
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Aclariment: les fotos no
corresponen al local citat al text
⇓ ⇒ L’aforament dels locals d’oci
és un dels punts conflictius en
matèria de seguretat

Un dels aspectes que
primer es revisen en les
inspeccions de Bombers
a locals d’oci és l’estat
de les vies d’evaquació

Reprenem la nostra nit
d’inspecció i anem cap
a una discoteca. Tenim
temps per aturar-nos i
organitzar la informació de les anteriors visites. A més de l’acta,
realitzem un informe
que s’envia al propietari i al Districte.
Per Ramón Eslava i Antoni Cabeza

E

ns encaminem a la discoteca que hem d’inspeccionar, a la part alta de la
ciutat. Els desplaçaments
a aquestes hores són molt còmodes. Som a la franja horària
més complicada per aquesta feina, ja que aproximadament a
les dues de la matinada és quan

Inspecció a locals
públics (III part)
més gent es mou per aquest locals. De lluny distingim el local,
amb una cua de gent considerable per accedir-hi. Aquesta situació no sempre implica que el
local estigui molt ple; a vegades
hi ha empresaris que no deixen
entrar a més gent fins que no
vagin sortint els que hi ha dintre
(són els casos minoritaris).
A la porta del local demanem pel responsable. Ens diuen
que ara mateix no hi és però
que sortirà una persona que ens
atendrà. Mentre esperem sempre ens agrada xerrar una mica
amb els porters per poder extreure informació. Ens expliquen que s’han venut unes 300
entrades, però com és normal,
han entrat un bon grapat més,

que en tot cas no superen l’aforament màxim permès. El cartell
penjat a l’entrada coincideix
amb la xifra que nosaltres tenim
en l’últim informe del projecte
de llicència d’activitat. Un cop
dins, observem que l’ocupació
és molt alta però no tant com
per afirmar a primera vista que
sobrepassa l’aforament. Sobre
aquest tema és problemàtic saber amb exactitud la quantitat
de persones del local, ja que no
és obligatori disposar d’un sistema de control que vagi sumant
les que entren i restant les que
surten –a la futura ordenança es
pretén incloure–.
Acostumem a revisar primer
les vies d’evaquació. Així no poden canviar el seu estat per la

⇓ La il·luminació ambient en aquest
tipus de locals sol ser escassa

nostra presència. En aquest cas
es pot considerar que eren massa candorosos. Tenien l’escala
d’emergència obstaculitzada
amb caixes de begudes i no pensaven que estaven incurrint en
cap falta ja que, segons ells, en
un moment determinat “la gent
passa per sobre del que calgui”.
Vam instar a l’encarregat
què ho treiés immediatament i
ens va contestar que ho faria al
final de la nit perquè no tenia el
personal disponible. La nostra
contestació va ser rotunda: s’ha
d’evitar que entri més gent i
procedir poc a poc al buidat de
la sala. L’encarregat de l’establiment va prendre consciència llavors de la gravetat de la qúestió
i va trucar a un altre responsable que es presenta immediatament en el local i ordena als
cambrers que es dediquin a netejar tota la zona de sortida. En
poc temps queda perfecte.
Aquesta situació constitueix
una infracció molt greu segons

L’ordenança de
protecció contra
incendis sanciona
l’obstaculització de les
sortides d’incendi
el règim sancionador de l’ordenança de protecció contra incendis de Barcelona –sancionable econòmicament o amb el
tancament temporal–. A més,
els recordem que ja tenen la sala molt plena i no pot entrar
ningú més. Insinuem que ens
quedarem per la zona per tal de
comprovar-ho. Com a la majoria
d’aquests establiments, trobem
a faltar que la senyalització de
les sortides sigui més visible.
Malgrat que els rètols existents
s’adapten a la normativa, en
aquests llocs on la il·luminació
ambient és reduïda i l’aforament és elevat, considerem que
s’hauria de disposar de senyals
més contundents.

Seguim la inspecció, comprovant les instal·lacions de protecció actives (extintors, mànegues
d’incendi i detectors). Tot sembla correcte, excepte la centraleta de detecció d’incendis. No
la troben. No saben de quin
aparell es tracta. Això denota el
poc valor i ús que li donen a
aquesta instal·lació tant important. Al final i amb l’ajuda dels
nostres plànols la localitzem,
encara que l’indicador marca
“fora de servei”.
Com sempre, en acabar, fem
l’acta d’inspecció en presència
de l’encarregat. Hi reflectim
l’estat de la sortida parcialment
bloquejada i el no funcionament de la central de detecció.
Els advertim i fem constar que
proposarem sanció a l’establiment. Demanem els certificats
de les instal·lacions de protecció
contra incendis i de reacció al
foc del materials de revestiment. Amb això donem per acabada la nit d’inspecció. !
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⇐ La torre de Collserola interfereix
en totes les comunicacions entre
els pilots d’hidronaus i la resta de
bombers, en cas d’extinció
d’incendis forestals

Els retardants
Es classifiquen en dos nivells:
escumògens i retardants,
malgrat que ambdós son
retardants al foc. Els que prenen
comunament aquesta
denominació són aquells d’alta
densitat o d’alta duració. Són
barrejats amb aigua en un 20% i
aconsegueixen alterar el procés
de deshidratació de la planta
produït per la radiació del front
de foc, retardant lògicament la
combustió del vegetal afectat.
Estan bàsicament constituïts per
fosfats i polifosfats amònics, a
més de espessidors naturals,
anticorrosius i colorants. Les
descàrregues efectuades amb
retardants han de ser col·locades
per davant del front de foc per
poder parar així el seu avenç.

Per al foc forestal,
helicòpters o avions? (II part)
Jordi Mur, sergent i pilot agroforestal d’AT 802, iniciava el passat nº de Fahrenheit 451 aquest article.
Recollim ara la segona part del text, que esperem
serveixi també de petit homenatge al company perdut en servei el 26 de juny, en un incendi al Solsonès.
Per Jordi Mur

E

n el darrer article parlavem dels avantatges i inconvenients de fer servir
avions o helicòpters per a
les tasques d’extinció d’incendis
forestals. La major capacitat de
càrrega dels avions i una major
autonomia de vol eren els seus
principals avantatges en l’extinció d’un incendi forestal. Per
contra, tot i comptar amb una

capacitat de càrrega més limitada i menor autonomia de vol, els
helicòpters ofereixen facilitats
per carregar aigua en gairebé
qualsevol lloc i transportar bombers a indrets inaccessibles per
als vehicles. Circunscrivint aquestes generalitats a la nostra àrea
d’influència, trobem que l’única
zona forestal a defensar és Collserola. La ciutat arriba pràcticament fins a la mateixa serra i
aquesta forma part de la ciutat.

Això genera un seguit d’inconvenients a l’hora de planificar un
atac contra incendi des de l’aire.
El medi urbà s’interna en el medi natural i la franja fronterera
entre ambdós medis és confosa,
de manera que la serra és un reducte natural confinat, amb una
extensió de disset quilòmetres
de llargada i sis d’ample aproximadament, i una superfície de
poc més de 8.000 hectàrees. Limita al nord amb el riu Besòs, al
sud amb el Llobregat, a l’est amb
la plana de Barcelona i a l’oest
amb la depressió del Vallès.
Tot el parc conté gran densitat de dificultats afegides a les
pròpies orogràfiques, a l’hora de
planificar un vol per a l’extinció
d’incendis. Per exemple, per ser

Companys:

Comiats per a en Jordi
Amb motiu de la recent
desaparició de Jordi Mur,
nombrosos amics i companys seus han fet arribar a la revista cartes i
notes de reconeixement i
condol. A tots ells, els volem agraïr el gest reproduïnt-ne una d’elles (ja
que totes hauria estat
imposible). Es tracta d’unes línies del seu amic
Amado Rodríguez.

Al funeral de Jordi Mur, vista la gran quantitat de persones i estaments que varen assistir aportant rams,
centres i corones de flors, vaig manifestar la meva intenció d’agafar una flor de cada corona i escampar-les volant per sobre del lloc on la vida d’en Jordi es va “integrar al paisatge” com ell deia, que seria una bonica forma d’anar-se’n d’aquest món.
Just en acabar l’enterrament, vaig demanar a una molt bona amiga nostra, que fes la recollida floral,
donant-li una bossa.
Va trigar molt. I va venir amb quatre bosses. Éreu molts.
Justament em tocava aquest diumenge fer el torn rotatiu de remolcador dels planadors. Acabat l’enterrament em vaig dirigir a l’aeròdrom d’Igualada, on tantes hores i vols havia compartit amb en Jordi.
Amb els socis i el president del club, s’havia parlat de suspendre l’activitat aèria però, el mateix president va manifestar que en Jordi, segur que no ho hagués volgut de cap manera. Pensant-ho només dos
segons, vaig veure que tenia tota la raó.
Els planadors –no ho havia vist mai abans– duien una franja negra que els donava la volta a la cua.
Vaig fer el relleu al pilot que cobria la meva guàrdia i vaig fer l’enlairament dels planadors que quedaven, amb el cap dividit. Una part dels meus pensaments eren per a en Jordi.
Acabada la feina, vam sortir voluntaris jo i un altre avió més, per repartir-nos les bosses de flors i anar
a la zona de l’accident. En unes quantes passades per la zona, el bon amic comú d’en Jordi i meu que
anava a l’avió amb mi va localitzar les restes enmig dels arbres que en Jordi protegia. Li vaig cedir el
comandament de l’aeronau i, en vols circulars sobre el lloc, els dos avions vam fer la “descàrrega floral”, pensant en les descàrregues d’aigua que en Jordi feia sobre els boscos.
Enllestit l’acte vaig sentir pels auriculars la veu de l’amic que pronunciava un “adiós Jordi”, enfilant cap
el camp.
El “Sargento Mellado”, “Catacroc-2”, “Cometa Halley”, “Murdock”... continuarà volant en els meus
records.

efectiva una descàrrega extintora aèria, ha de ser el més pròxima possible al foc. Això comporta haver de baixar molt a prop
de terra, augmentant el risc del
vol en favor de l’efectivitat. La
serra és travessada per nombroses línies elèctriques d’alta tensió. Sembla com si les diferents
companyies no s’haguessin pogut posar mai d’acord en el
traçat de les línie, i hagin acabat
formant un entramat complicat i
dens entre totes elles. La seva superfície també està ocupada per
urbanitzacions, moltes carreteres i camins amb trànsit rodat.
Per últim, una immensa torre de
comunicacions, de 268 metres,
fixada amb vents gegantins.

A la zona de la torre,
tots els mitjans aeris
queden incomunicats
entre si i amb els
mitjans de terra

En les tasques d’extinció d’un
foc forestal, la descàrrega sempre va precedida d’una maniobra de presentació davant del
foc. És el que denominem “passada”. Aquesta s’amplia molt,
atès que l’avió està carregat i es
veu afectat per grans forces
d’inèrcia. A Collserola, les maniobres que precedeixen la passada
sovint es fan per damunt de zones urbanes, sobre tot al seu costat est, on cal maniobrar sobre
barris com Sarrià, Sant Gervasi
de Cassoles, Nou Barris o Horta.
S’afegeix així un nou ingredient
de tensió al pilotatge ja que el
risc s’estén a part de la gent sobre la qual se sobrevola. Les probabilitats d’accidents des del
punt de vista tècnic son gairebé
nul·les, però la possibilitat hi és.
Per si tot això fos poc, cal afegir que la potència d’emissió d’ones electromagnètiques de la torre de Collserola anul·la tots els
mitjans de comunicació de l’avió,
a més de propagar un soroll in-

fernal que obliga moltes vegades al pilot a apagar l’interruptor general de comunicacions i
quedar-se totalment incomunicat de la resta de col·laboradors
de l’incendi i del control aeri, i
sense els aparells de navegació
VOR, ADF i GPS. Això és menys
important quan la zona és coneguda i està plena de referències
visuals que asseguren una bona
navegació. En resum, a la zona
d’influència de la torre, tots els
mitjans aeris queden incomunicats entre si i amb els de terra.
Per últim, voldria destacar
que els pilots de les aeronaus,
que potser no són bombers en el
sentit estrictament administratiu, haurien d’estar considerats
en realitat com a tals, ja que treballen pel mateix objectiu i són
els nostres aliats. És per això que
hem de lluitar per assolir una comunicació més estreta en tots els
serveis, entre uns i altres. Els resultats en la resolució de l’extinció en sortiran beneficiats. I
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La feina de bomber en un context de guerra i en una
ciutat bombardejada massivament és el tema que
va escollir el bomber Avel·lí Marcos, a propòsit d’un
treball acadèmic per a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (UAB). L’ autor resum el treball fet.

“Treballar sota les
bombes” (I part)
Per Avel·lí Marcos

D

es del dia que vaig entrar en aquesta casa, he
tingut la preocupació
de saber com és van
afrontar els terribles bombardeigs a què va ser sotmesa la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil i quina va ser la reacció
del Cos de Bombers. És un tema
profusament estudiat, que no
presentem aprofitant cap circumstància, sinó pel seu interès.
Començo la recerca de la mà
de Ricard Cervantes, que em posa en contacte amb Valeri Powels, una historiadora anglesa
gran coneixedora del tema. De
la mà de la Valeri entro per primera vegada a l’Arxiu històric (o

el que queda) del nostre Cos de
Bombers. Val a dir que no vàrem
poder localitzar la carpeta corresponent a la documentació
oficial generada per la Prefectura durant l’any 1938. Més tard
ho vaig intentar amb el company
Xavier Garcia Guixé, sense èxit.
Els interessats en conèixer de
primera mà la magnitud de la
tragèdia podeu consultar els llibres de Registre de les Sortides
dels Bombers números 65 al 80
(anys 1936-1939). Per tractar-se
d’unes dades avorrides i fredes,
no han patit cap purga. Hi ha estudiosos del tema, que basant-se
en l’exactitud de les dades i horaris “reals” de Bombers, han realitzat un mapa dels trajectes i
dels punts d’impacte de les bom-

⇐ Una de les tasques de bombers
era extreure les bombes no
esclatades per ser examinades
⇓ Impacte de bomba en un edifici
del carrer Roger de Flor

bes, de cadascun dels bombardeigs que va patir la ciutat. Una
altra font d’informació és el llibre “Els bombardeigs de Barcelona durant la Guerra Civil (19361939)” de Joan Villaroya i Font
(Biblioteca Serra d’Or, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Barcelona, setembre de 1999).
D’aquesta publicació destaca
que Agustí Soler i Regàs, regidor
de Drets Civils de l’Ajuntament
de Barcelona i en representació
de la ciutat, va obrir la seva intervenció en la 4ª Conferència
Mundial de Ciutats per la Pau,
celebrada a Hiroshima i Nagasaki a l’agost de 1997, amb les paraules: “Barcelona fou la primera
gran ciutat de l’historia universal que fou bombardejada d’una
manera massiva i continuada al
llarg de prop de tres anys”.
En aquells temps, ni el govern
de la República, ni la Generalitat
de Catalunya ni les autoritats locals, van saber calibrar que s’estaven enfrontant a un nou mo-

Fotos cedides per AHCB-AF.
Autor: Carles Pérez de Rozas
⇓ Cartell de l’època

LES BOMBES A BARCELONA
Aviació Nacional
· Serveis
· Avions
· Bombes llençades (Kg.)

1
10
8.000

Aviació Legionària
· Serveis
· Avions
· Bombes llençades (Kg.)

54
369
335.700

Aviació Cóndor
· Serveis
· Avions
· Bombes llençades (Kg.)

80
316
702.500

TOTALS
· SERVEIS
135
· AVIONS
695
· BOMBES LLENÇADES (Kg.) 1.046.200
Font: 3º Secció. Operacions. E.M. de l’Aire.
Saragossa,
2 de març de 1939, III any Triomfal

del de guerra, la “Blitzkrieg” o
guerra llampec. Aquesta estratègia sostenia en els seus esquemes teòrics que “l’avançament
de les grans Divisions italianes i
alemanyes motoritzades devien
estar acompanyades de grans
atacs aeris a la rereguarda enemiga, a fi de desorganitzar els
transports, immobilitzar les indústries i sembrar el terror en la
població civil”. El francès Rougeron ha explicat la metodologia
dels italians en efectuar proves
sobre Barcelona per perfeccionar els mètodes de bombardeig i
col·lapse d’una gran ciutat, “(...)
En lloc del mètode tradicional de
concentrar tots els avions i
llançar totes les bombes possibles en un lloc i en un moment
determinat –per tal de buscar el
desbordament dels equips de socors i extinció d’incendis–, s’organitzen atacs en cadena ininterromputs, de tal manera que els
sistemes d’alarma queden desarticulats i els barcelonins ja no

La manca de defensa
aèria de Barcelona va
ser la part més obscura
d’aquesta tragèdia
sabien si el so de les sirenes tantes vegades repetit era el començament o la fi del perill”. En
aquest cas van aconseguir tan
aterrir la població com col·lapsar
els serveis d’emergència.
Una dada, feta pública pels
nacionals, xifrava els bombardeigs sobre la ciutat (veure gràfic), en més d’un milió de bombes. Aquestes eren poc intel·ligents i no discriminaven entre
els edificis de La Maquinista i els
habitatges de la Barceloneta, entre la Casa Elizalde i els nuclis urbans del voltant. Tanmateix sorprenen les poques baixes per
part de l’aviació nacional; un
aparell a Santa Coloma de Gramenet i poca cosa més.
Aprofundint en el tema queda clar. Els avions tenien un sos-

tre proper als 8.000 metres, i les
defenses antiaèries no assolien
més de 5.000. No calia que baixessin per assegurar el tir, l’èxit
s’assolia des del mateix moment
que sonaven les sirenes: la por.
La falta de defensa aèria de la
ciutat de Barcelona va ser la part
més obscura d’aquesta tragèdia.
L’historiador Hugh Thomas explica com Garcia Lacalle, cap de
la Caça Republicana, sol·licita
l’enviament urgent de caçes I-16
per a la defensa de la ciutat. Li
van denegar per considerar que
l’ofensiva d’Aragó era més important.
En aquestes circumstàncies
van haver de treballar els nostres
companys, amb bombardeigs
aleatoris i amb durades de fins a
cinquanta hores. El resultat de
tres anys de bombardeigs aeris i
navals van ser mes de 2.428
morts en bombardeig (dada
constatada per J. Villarroya, entre febrer de 1937 i gener de
1939) i una ciutat en runes. I
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Campions del V torneig de
voleibol platja de Gavà
⇐ Alguns membres de l’equip de
Bombers de Barcelona 1 posen
amb la copa de campions

L

’equip de Bombers de
Barcelona format per
Ferran Lorente, Rafael
Valdés, Pere Forcada,

Joan Abellán i Jordi Matador va
guanyar el V Campionat de Voleibol Platja Bombers de Gavà,
celebrat el 20 de setembre. Al

tercer graó del podi van acompanyar-los Jordi Llopart, Matías
Morenas, Sergio Martínez, Toni
Ollé i Lluc Artís.
També van participar altres dos
equips de Bombers de Barcelona, integrats per Joaquín Galindo, Eusebi Manén, Josep Codina, Jordi García Gaitero, Marcos
Carretero, Rafael Márquez, Antonio Campos, Dani Marcos. El
torneig enfrontava a dotze
equips catalans en dues rondes,
que van donar com a campió
l’equip de Bombers 1. I

E

n el número 9 de la revista
de Bombers de Barcelona,
Fahrenheit 451, ja es va
avançar el tema a debatre durant la propera Taula Rodona.
Sota el títol genèric “A Bombers, horari de 24, de 12 o de 8
hores?” el cinquè debat pretén
donar veu a representants de
l’SPEIS i d’altres col·lectius relacionats, que oferiran diferents
punts de vista sobre la qüestió
de l’organització de la jornada
laboral dels efectius dels serveis

de bombers. Podeu adreçar les
vostres opinions, suggerències,
comentaris o propostes de participació al departament de Formació, situat al Parc de l’Eixample, o a l’adreça de correu
mradresa@mail.bcn.es. Algunes
de les qüestions a debatre giraran al voltant de la conveniència de l’horari actual de 24 hores, les seves conseqüències físiques i els avantatges i inconvenients d’aquesta organització
laboral. I

E

l passat 10 de juliol es va
publicar a la Gaseta Municipal l’anunci de les bases
que han de regir la convocatòria
del concurs d’oposició restringit
per a cobrir dues places d’oficial
del grup C de l’SPEIS. A la mateixa publicació, el 20 de setembre
es donaven a conèixer les bases
per concòrrer a 14 places de sergent de Bombers de Barcelona.
Al mes d’octubre, es preveu que
es publiqui la convocatòria per a
12 places de caporal.I

Adquirits vuitanta nous
equips transistors portàtils

D
⇑ A la dreta de la imatge, el model
en servei. A l'esquerra, els dos
nous models de
walkie-talkies, que incorporen
noves prestacions

isposar de mitjans tècnics eficaços i segurs és
una de les prioritats en
la definició i planificació del futur immediat de les telecomunicacions a Bombers de
Barcelona, per tal d’aconseguir
una millora tant essencial com
és la intercomunicació total en
les intervencions.
En aquesta línia, Bombers de
Barcelona ha introduït un nou
canal de comunicació radiofònica obert i directe, que s’incorporarà a tots els equips del servei.
Aquest canal estarà destinat
a les comunicacions bàsiques
entre els equips d’intervenció a
la zona “0” o “calenta” d’una
emergència. Per tal de donar

resposta a aquesta exigència,
des de l’SPEIS s’ha procedit a la
compra i propera posada en
servei de vuitanta equips transistors portàtils, que passaran a
augmentar el nombre actual en
servei i permetran que tots els
membres dels equips d’intervenció disposin d’aquests aparells per a les seves intercomunicacions bàsiques de treball.
Els nous models de transistors
portàtils incorporen millores
quant a prestacions, resultant
força més complets que els emprats fins ara.
També s’han adquirit telèfons mòbils., que seran distribuits entre tots els comandaments per a casos de comunicacions especials o difícils. I

FLAMARADES

de
L’horari de bombers, Terminis
promoció
a la Taula Rodona interna
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Per David Zapater

