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La vocació
del bomber

“En una societat on és molt
més normal posar en perill la
vida dels demés que la pròpia,
on si algú es juga la vida és per-
què fuma, o beu, o es droga, on el
reconeixement públic s’eleva als
altars per una televisió que mitifica
la mediocritat, no s’entén que algú
se la jugui pels demés.” (Extracte
del prefaci escrit per Carles Torras
per al llibre recopilatori Relats de
Bombers).

Hem perdut un company i ens
és difícil expressar en paraules les
sensacions i els sentiments que
provoca una mort tan propera.
L’exercici de la vocació de bom-
ber, la pràctica solidària de donar
suport a les persones en situació

de risc, ens enfronta, a vegades,
amb aquesta dura realitat. En
Garrido ja no hi és, però ell va fer
honor a la seva vocació de bom-
ber. Se la va jugar pels demés i, en
un acte de servei intentant salvar
la vida d’una altra persona, va per-
dre la seva.

José, tu ets l’exemple de la feina
del bomber i del model de vocació
que es reflecteix en la imatge que
ara és al parc del teu darrer destí,
el Parc de Llevant: el bomber amb
el nen als braços. Cada dia, però
en especial cada 8 de març, per
Sant Joan de Déu, et recordarem.

Fins sempre José Garrido! �
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CANDENT
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Divendres 26 de febrer, els me-
gàfons del Parc de Llevant van
cantar l’avís per auxiliar un nen
que estava atrapat en un pou al
solar de l’antiga fàbrica de la
Coca-cola, a la rambla de Guipús-
coa. El noi, de 12 anys, havia accedit
al solar amb la intenció de recuperar

una pilota que se li havia colat mentre
jugava al carrer amb un amic. Aquesta
havia caigut en una espècie de pou
delimitat per formigó i el nen va inten-
tar accedir-hi a través del conducte de
ventilació amb l’ajuda d’una escala. El
que semblava un pou amb una antiga
caldera abandonada, però, va resultar
ser un transformador elèctric de mitja
tensió en actiu. Aparentment, el con-
tacte entre l’escala metàllica i la instal-
lació va produir una forta descàrrega
al menor, que va caure malferit al seu
interior. En sentir els crits, el seu amic
va alertar al vigilant del solar, qui va
contactar amb els serveis d’emergèn-
cia. En pocs minuts van arribar una
ambulància i un tanc de l’SPEIS.

Corrent activa
La sortida de Bombers va arribar al
solar sota la consigna de rescatar un
nen dins d’una caldera enterrada. Per
això, van intentar accedir al pou pel
mateix forat que ho havia fet el nen,
sense saber que sota els seus peus te-
nien una corrent activa d’11.000 volts.
El company José Garrido es va oferir
a baixar sense dubtar. En recolzar-se
en l’escala metàl·lica, va patir una forta
electrocució que li va provocar crema-
des a quasi tot el cos. El sergent Josep
Gaspar, en intentar auxiliar-lo, va re-
sultar ferit a les mans. Garrido va ser
traslladat d’urgència a l’Hospital de
Sant Pau i, posteriorment, a la Unitat
de Cremades de la Vall d’Hebron, on

Mor un company en el rescat d

El bomber José Garrido va perdre la vida a causa de
la forta descàrrega elèctrica que va rebre en fer
contacte amb un transformador. La instal·lació esta-
va oculta en el forat on havia caigut un nen de 12
anys en un descampat de la rambla de Guipúscoa. 

El contacte amb un
transformador elèctric no
senyalitzat va electrocutar
José Garrido quan descendia
per rescatar un nen ferit

La façana del Parc de Llevant va omplir-se d’escrits, foto-
grafies, flors i espelmes en record del company Garrido
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Hola companys, 

Ja han passat uns dies des de l’accident del 26 de febrer en el que ja sabem tots el que va pas-
sar... i tenia ganes de poder-me expressar.

L’atzar (al meu entendre) va voler que, juntament amb d’altres companys, fóssim protagonistes
d’aquesta desgraciada història en la que no hi ha marxa enrere. És veritat que la medalla del
Garrido no ens el tornarà, però potser ajudarà a la seva família a agafar una mica més d’aire per
poder seguir tirant endavant enmig d’aquesta desolada situació. Els recordarem, un cop més, que
tots estem amb ells, i que era un tio collonut i un bomber inesgotable. Tot i que de ben segur
que ells ja ho saben. 

A mi només em queda agrair l’atenció rebuda per part dels equips de psicòlegs i altres, però,
sobretot, valoro la infinitat d’espatlles en les que m’he pogut repenjar per poder calmar el dolor
que, de mica en mica, haurem d’intentar deixar enrere. He trobat el suport en espatlles sense
noms ni cognoms que eren d’unes personetes anomenades bombers. Amb això, sincerament i amb
el cor a la mà, vull dir que crec que ens hem de prendre el lliurament de les medalles com un
homenatge al col·lectiu; ja que, com he dit abans, que nosaltres estiguéssim allà ha estat qües-
tió d’atzar. Vam actuar com tots ho haguéssim fet. És més, els companys que van treure pos-
teriorment el nen, possiblement també se l’estaven jugant, deixant de banda que, a més, treballaven
en una situació d’estrès extrema. I qui sap si en algun altre punt de la ciutat, algú altre també
se l’estava jugant sense saber-ho, com tampoc no ho sabíem nosaltres. Encara que el perill no
es manifesti, sempre hi és.

No ho sé... potser hauríem, entre tots, de trobar la manera de reconèixer la feina que fem d’una
forma més continuada i no esperar a moments així.

Gràcies a tothom,

MMaarrcc  LLuuqquuee
BBoommbbeerr  ddee  BBaarrcceelloonnaa
PPaarrcc  ddee  LLlleevvaanntt
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poques hores després perdia la vida.
Immediatament, es va activar el pro-
cediment de grans emergències, in-
formant a la Direcció de l’SPEIS. En
verificar que es tractava d’un transfor-
mador elèctric i no d’una caldera, es
va donar avís a la companyia FECSA
per tallar la corrent de l’estació elèc-
trica del solar, va habilitar-se un accés
per la tapa del centre transformador i

“Recordarem a la família
del Garrido, un cop més,
que tots estem amb ells, i
que era un tio collonut i un
bomber inesgotable”

“Ens hem de prendre les
medalles com un homenatge
al col·lectiu. [...] Que
nosaltres fóssim allà va ser
qüestió d’atzar. Vam actuar
com tots ho haguéssim fet”

at d’un nen a la Verneda

es va efectuar el rescat del nen amb
l’ajuda de la taula espinal i del matalàs
de buit. El noi va ser traslladat a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron amb cremades
importants en el 37% del seu cos, les
quals van afectar-li greument les ex-
tremitats. El sergent Gaspar va rebre
l’alta hospitalària l’endemà de l’incident,
tot i que va continuar en tractament per
les ferides rebudes. �

El company José Garrido en
algunes de les diverses fa-
cetes en què el recordaran
els seus companys: la de
bomber, en la seva foto
d’accés al Cos; la de com-
pany, en un dels molts serveis en
què va intervenir; la d’esportista, po-
sant amb un company de la secció
de voleibol, i, per suposat, la d’amic,
somrient entre els seus companys
de parc.
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NOTÍCIES
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Diversos comandaments de Bombers durant la primera
Reunió d’Estructura de Comandament, celebrada el
passat 8 de febrer a les Cotxeres de Sants

Reforçar la coordinació transver-
sal i compartir informació entre
els comandaments del Servei.
Aquest és l’objectiu de les noves
Reunions d’Estructura de Comanda-
ment, unes sessions de treball que se
celebraran, com a mínim, una vegada
al trimestre i que congregaran a tota
la línia decisòria del Cos de Bombers
de Barcelona: des de la Direcció als
caps d’unitat, passant pels caps de
guàrdia, els tècnics de l’SPEIS, els
caps de parc i els caps d’àrea. La seva
comesa principal serà la de “revisar i
fer el seguiment del procés de canvi
que ha de fer Bombers per mantenir i
millorar el seu nivell de servei”, segons

va explicar el cap de la Divisió d’Ope-
racions, Miquel Àngel Fuente, durant
la primera d’aquestes reunions que es
va celebrar el passat dia 8 de febrer a
les Cotxeres de Sants.

Les reunions d’estructura de coman-
dament seran completament participa-
tives i obertes a la intervenció de tots
els convocats. Entre d’altres, el seu
funcionament permetrà compartir ex-
periències singulars entre els diver-
sos parcs, conèixer els protocols i els
acords signats amb altres organismes,
i millorar la coordinació en el dia a dia
entre els diferents nivells de gestió
del Servei. “Volem que tota la informa-
ció de l’SPEIS sigui coneguda i com-
partida per tots els comandaments”,
va assenyalar Fuente.

Mesurar l’eficiència
Un dels temes principals que es
posaran en comú durant les reunions
són els objectius i les línies bàsiques
d’actuació del Servei, tant a nivell ge-
neral com dins de cada àmbit i cada
parc. Igual com ja es fa a nivell de to-
ta Barcelona, s’establiran indicadors
per avaluar la forma de treballar de
cadascun dels parcs. Aquest sistema,
que es revisarà i corregirà periòdica-
ment, permetrà definir i avaluar els
objectius a cada territori, així com el
Pla Director en el seu conjunt. �

Direcció, caps d’unitat,
caps de guàrdia, tècnics de
l’SPEIS, caps de parc i caps
d’àrea participaran cada
trimestre en les Reunions
d’Estructura de Comandament

L’SPEIS potencia el diàleg i la
coordinació a través de les
reunions de comandaments

Tota l’escala operativa es reunirà com a mínim una
vegada al trimestre per compartir informació i per
seguir el desenvolupament del Pla Director.
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Bombers va efectuar 15.720 intervencions en 2009,
un 8% més que l’any anterior. Amb una quarta part
més de sortides, Vall d’Hebron és el parc on més
s’ha notat l’increment, motivat sobretot per l’allau
d’assistències tècniques per temporals de vent.

Les ventades eleven un
8% els serveis del 2009

Després de patir un important
retrocés en el 2008, les emer-
gències en què va intervenir
Bombers de Barcelona van expe-
rimentar l’any passat un important
repunt, fins a situar-se en els 15.720
serveis. Un increment que suposa fins
a 1.275 actuacions més i que s’expli-
ca per la intensa activitat operativa
registrada durant els temporals de
vent que van afectar la ciutat durant
els primers mesos del 2009. Així, al
conjunt de l’SPEIS les assistències
tècniques han estat la tipologia de
serveis que més van augmentar du-
rant l’any passat, amb 4.108 serveis,
un 18,7% més que el 2008. En els

últims dotze mesos, els bombers vam
intervenir també en 3.608 incendis i
explosions, en 4.090 salvaments i en
1.104 reguardes i simulacres.

Vall d’Hebron
Amb gairebé un 26% més de sorti-
des que l’any anterior, el Parc de
Bombers de la Vall d’Hebron és el
que registra un major augment de
l’activitat. Rere aquesta dada hi ha un
repunt generalitzat de les emergèn-
cies a la zona Nord-Nord-oest de la
ciutat i, en especial, de les demandes
d’assistència tècnica i de serveis de
prevenció operativa (els efectius de
Vall d’Hebron van desplaçar el 2009

el triple de reguardes a Collserola
que en anys anteriors).
Els altres parcs de bombers on més
es va notar l’increment de l’activitat
durant 2009 van ser els de Sant An-
dreu i Drassanes, amb un 14% més
de serveis de mitjana al dia. Tanma-
teix, tot i la certa redistribució de les
sortides d’emergència, els parcs de
l’Eixample i de Llevant segueixen sent
els que atenen un major percentatge
de serveis. Els efectius assignats a
aquests territoris van cobrir durant el
2009, respectivament, un 35,9% i
un 17,6% de tota l’activitat operativa
de Bombers de Barcelona.

Falsa alarma: toc d’alerta 
Un element preocupant que s’extreu
del balanç 2009 de l’activitat de
l’SPEIS és el destacat increment
d’un 14,2% de les falses alarmes.
Les dotacions de Bombers van sortir
fins a 2.026 vegades per avisos que
van resultar fraudulents o situacions
que es van resoldre per si soles,
mentre que en unes altres 784 oca-
sions la seva presència va resultar
supèrflua en ja estar actuant al lloc
del sinistre un altre servei. �
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Una eina
de millora
professional

L’SPEIS ultima la introducció d’un model de
gestió dels recursos humans basat en compe-
tències. La nova eina permetrà millorar les habi-
litats i actituds de la plantilla i planificar de forma
més acurada els processos d’incorporació de
nous bombers, comandaments i tècnics.

La gestió per competències es
constitueix com una aposta per
millorar el desenvolupament pro-
fessional, és a dir, la formació i la
selecció del personal. Àrees de po-
tencial creixement que han de rever-
tir, en darrer terme, en la millora del
servei a la nostra ciutat.
El nou model s’articula sobre un sis-
tema de valoració per competències.
Un sistema que ja funciona en altres
cossos de seguretat i d’emergències

i que parteix d’una idea molt simple:
cada lloc de treball requereix uns co-
neixements i unes habilitats concre-
tes, que s’han de mantenir i d’adaptar
al llarg de tota la vida professional.

Una eina per créixer plegats
El primer pas ha consistit en definir les
competències necessàries per desen-
volupar correctament cada rang pro-
fessional. Al llarg dels dos últims anys,
diversos grups de bombers, caporals,
sergents, caps de parc, caps de sala
del CGE i tècnics, han participat en
grups de treball per descriure les fun-
cions i tasques primordials dels seus
respectius llocs de treball, i per identi-
ficar els coneixements, les habilitats i
les actituds que aquests requereixen.
Arran de les seves aportacions, s’han
definit 11 competències bàsiques que
cada nivell professional dins de l’SPEIS
ha d’anar assolint en un grau estipulat.

La gestió per competències permet conèixer quins
punts són el nostre fort i en quins ens cal millorar

Conèixer els perfils professionals permetrà ajustar
millor la formació a les necessitats tant individuals
com col·lectives

El nou model de gestió dels
recursos humans començarà
a funcionar en proves a
mitjans del 2010 i permetrà
gestionar millor la formació i
l’activitat professional
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Així, per exemple, la capacitat “presa
de decisions” es requereix als bombers
en el seu grau més baix, i va incremen-
tant la seva importància a mesura que
s’avança en l’escala de comandament.

Compromís per millorar
La gestió per competències és també
un instrument de motivació per als pro-
fessionals. Gràcies a la valoració conti-
nuada, podrem conèixer quines com-
petències bàsiques són el nostre fort i
en quines altres ens cal millorar. Això
permetrà adaptar la formació a les
necessitats i perspectives de cadascú,
tant per optimitzar el nostre treball dia-
ri com per evitar riscos en la realització
dels serveis.
Alhora, la definició de perfils implica
donar a conèixer les expectatives del
Cos envers cadascun dels seus inte-

grants. Així podrem saber en tot
moment què espera el Servei de les
persones que ocupen el nostre lloc
actual o el que volem arribar a assolir.
Conèixer el perfil de cada bomber i
comandament permetrà, també, equi-
librar els grups humans de cada parc
segons les seves habilitats i recursos,
aconseguint que cada torn compti
amb un personal compensat a nivell
d’experiència i de capacitats.

Més units, més forts
Igual que els seus bombers, l’SPEIS
s’ha d’adaptar dia a dia a les deman-
des canviants de la ciutat. En aquest
sentit, la informació que proporcionarà
el nou model permetrà conèixer de
forma precisa les virtuts i mancances
del Servei a nivell global, i planificar de
manera més acurada els processos
d’incorporació de nous bombers,
comandaments i tècnics. “El nostre
potencial de creixement està basat en
el valor humà: en les persones que
formen el nostre Cos”, va destacar el

director de Bombers, Joan Pedreny,
per definir la que és una aposta clau
per la millora de les condicions profes-
sionals de la plantilla.
En paral·lel a la implantació del nou mo-
del de gestió dels recursos humans,
l’Ajuntament de Barcelona està treba-
llant actualment amb la Generalitat i
amb altres administracions en la defi-
nició d’un marc formatiu i un sistema de
promoció comuns. L’objectiu és crear
un itinerari professional que estandar-
ditzi els requisits i les competències
professionals entre els cossos d’emer-
gència que treballen a Catalunya. �

Les 11 competències operatives de l’SPEIS
1. Anàlisi i resolució de problemes
2. Orientació a resultats
3. Comprensió de l’organització
4. Orientació al servei ciutadà
5. Aprenentatge permanent
6. Autocontrol i resistència a la pressió
7. Treball en equip i col·laboració
8. Comunicació
9. Presa de decisions

10. Planificació i organització del treball
11. Direcció i desenvolupament de persones

Conèixer el perfil de cada
bomber i comandament
permetrà equilibrar els
grups humans de cada parc
segons les seves habilitats

Els objectius del nou model de gestió dels RRHH
A) Disposar d’un instrument de motivació i de promoció professional.
B) Contribuir al desenvolupament professional, explicitant els requeriments necessaris
per al servei a la ciutat a través de la definició d’expectatives professionals.
C) Facilitar la comunicació entre els comandaments i el personal al seu càrrec, fomen-
tant el diàleg i la implicació a tots els nivells.
D) Contribuir a l’eficiència de les intervencions a través de la millora en el servei públic.
E) Equilibrar els grups humans de cada parc segons les especificitats professionals.

40 bombers, 14 caporals,
6 sergents i 6 caps de parc
han participat en el procés
per definir les funcions,
habilitats i actituds que
requereix cada categoria
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El relat de Juan Francisco Sanz guanya
el VIII certamen literari de Bombers

El guanyador de l’edició 2009 llegeix el seu relat
durant l’acte d’entrega del VII Premi de Narració

El jurat elegeix per unanimitat l’obra Reflexes, del
bomber Juan Francisco Sanz, com a guanyadora
de l’edició 2010 del Premi de Narració Curta Bom-
bers de Barcelona. Antonio Martínez i Josep Bar-
juan obtenen el segon i tercer premis del concurs.

La nit de Nadal, una motorista
que ha quedat atrapada i malfe-
rida per un accident de trànsit se
sincera amb el bomber que està
atenent-la, mentre els dos esperen
l’arribada d’una ambulància que, pot-
ser, ja no hi serà a temps. Aquesta és
la trama que guia Reflexes, el relat
amb què el company Juan Francisco
Sanz ha obtingut el VIII Premi de Nar-
ració Curta Bombers de Barcelona.
Entre la resta de textos presentats a
concurs, el jurat ha guardonat també
la narració titulada El niño que cum-
plió su sueño, d’Antonio Martínez, que
ha obtingut el segon premi; mentre
que el tercer premi ha estat per a Jo-
sep Barjuan per l’obra Amor meu.
El nom dels guanyadors es va fer pú-
blic el 23 d’abril, coincidint com ja és
habitual amb la Diada de Sant Jordi.

de Barcelona es va convocar per pri-
mera vegada el 2003 amb la voluntat
de promoure la creativitat i la partici-
pació entre el personal del Cos. Patro-
cinat per l’empresa Sasatex i canalit-
zat a través d’aquesta revista, al llarg
de les vuit edicions del concurs s’han
repartit 36 premis, seleccionant els mi-
llors relats presentats pels bombers. �

Vuit edicions, 36 premis
En l’edició 2010 del concurs literari, la
gratificació econòmica als millors tex-
tos s’ha incrementat a 1.200 euros per
al primer classificat, 600 per al segon
i 300 per al tercer. Les narracions pre-
miades es publicaran dins del número
de juny de la revista Fahrenheit 451.
El Premi de Narració Curta Bombers

Un periple amb final feliç
El monument als bombers cai-
guts ja té nou emplaçament, des-
prés que la propera demolició
de l’antic Parc de l’Eixample obli-
gués a retirar-lo del seu lloc original
a la cantonada de Villarroel. L’estàtua
llueix des del 2 de març a l’exterior
del Parc de Llevant, destacant sobre
el fons negre de maons que resguar-
da l’entrada pel carrer Castella. Per
moure l’estàtua va caldre fabricar un
caixó de fusta i ferro a la seva mida, i
carregar-la amb la grua al K-4 per

fer-ne el traslladat des de l’Eixample
al Poblenou. El primer acte que ha
presidit el monument des de la seva

nova llotja ha estat la celebració de la
Diada de Sant Joan de Déu i l’home-
natge al company José Garrido. �
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Zona Franca estrena aules
i camp de pràctiques
El parc ha renovat la pista de maniobres i gaudeix
d’un nou i modern edifici de formació amb dues
aules, vestuaris i un magatzem per al material

Les noves instal·lacions de for-
mació de Bombers de Barcelona
ja són una realitat. Després de
remodelar totalment el seu camp de
pràctiques, des de principis d’any el

Parc de la Zona Franca compta amb
un nou edifici destinat a acollir tota la
formació teòrica que el Cos imparteix
tant a la seva plantilla tècnica i opera-
tiva com a personal extern.

En el disseny de l’edifici, que s’ha
erigit a base de mòduls de formigó,
s’han primat la funcionalitat i la
comoditat, comptant amb espais
molt amplis i ben il·luminats. El seu
interior dóna cabuda a dues grans
aules de formació i sales de treball
amb capacitat per a fins a 30 i 35
persones respectivament, les quals
es poden connectar en cas de
necessitat per celebrar cursos per
a més de mig centenar d’assis-
tents. Les noves instal·lacions de
formació compten també amb dos
vestuaris i amb un magatzem per al
material de les pràctiques. �

El nou edifici de formació compta amb dues aules inter-
connectables amb capacitat per acollir fins a 65 alumnes

França pren per etarres
a cinc bombers catalans
Els bombers van ser confosos amb terroristes mentre
gaudien d’unes vacances fent escalada al país veí

La nit del 20 de març, els com-
panys de l’SPEIS Óscar Gonzá-
lez i Andreu Romeu i tres bom-
bers de la Gene, aterraven al Prat
després de passar 24 hores en recer-
ca i captura i cinc més retinguts en
una comissaria francesa. El motiu?
Un gendarme retirat havia alertat la
policia en veure els cinc joves “que

parlaven un idioma que s’assemblava
a l’espanyol però que no ho era” en un
centre comercial de Villiers-en-Bière,
prop d’on una setmana abans ETA ha-
via assassinat un policia. Els investi-
gadors van mostrar la gravació de les
càmeres de seguretat a l’únic etarra
detingut, qui, per entorpir la recerca,
va identificar al grup com a terroristes.

De seguida, es va difondre la imatge
dels bombers a les televisions i diaris
de França i Espanya, sol·licitant la col-
laboració ciutadana per detenir-los.

Mediació providencial
Alertat per les seves famílies, el grup
va decidir recloure’s a l’hotel i trucar
als seus superiors a Bombers i al De-
partament d’Interior, qui d’immediat va
iniciar les gestions per avisar els mit-
jans de l’error i per resoldre l’equívoc.
Al matí següent, els bombers es van
personar a la comissaria més propera.
Després de cinc hores declarant, i grà-
cies a la mediació de la Generalitat, van
quedar lliures i van poder agafar un
vol la mateixa nit per tornar a casa. �
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Barcelona va acomiadar l’hivern
més fred de les darreres dèca-
des amb una forta nevada que
va cobrir la ciutat amb un intens
mantell blanc. El passat 8 de març,
els barcelonins observaven amb estu-
pefacció com els flocs de neu s’acu-
mulaven a les voreres, assolint gruixos
de fins a 10 centímetres. Una imatge
que no es veia des de 1962, quan una

forta nevada va cobrir tota la ciutat,
des de la Sagrada Família a les plat-
ges o La Rambla, amb més de dos
pams de neu. L’intens temporal, que
va començar a primera hora de la
tarda, va estar acompanyat de fortes
ràfegues de vent, circumstància que
va provocar la caiguda de molts ar-
bres al carrer i les consegüents tru-
cades a la Sala Conjunta. 

Poliesportius i hotels
Entre dilluns 8 i dimarts 9, Bombers
va atendre uns 140 serveis relacio-
nats amb la nevada, sobretot per
retirar branques i troncs caiguts, en
coordinació amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge. D’altra
banda, davant el perill que suposava
la circulació de vehicles, TMB va

suspendre la circulació d’autobusos
i va habilitar el servei de metro
durant tota la nit. L’Ajuntament va
activar els plans d’emergència mu-
nicipal per neu i gel i per vent, i va
habilitar tres poliesportius on la
gent que s’havia quedat atrapada a
la ciutat va poder passar la nit amb
entrepans i mantes. Paral·lelament,
es va activar el conveni amb el Gremi
d’Hotels per allotjar afectats d’emer-
gències, del qual van beneficiar-se
350 persones que no podien tornar
a les seves vivendes. �

Vora les sis de la tarda del 8 de març, l’avinguda
Meridiana oferia aquesta sorprenent imatge

SERVEIS DESTACATS
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L’SPEIS va atendre 140
serveis durant la nevada

La majoria de sortides
que va realitzar Bombers
durant la nevada van ser
per retirar branques i
troncs caiguts

El 8 març, Barcelona va patir un insòlit temporal que va provocar un allau de
trucades a la Sala Conjunta i l’activació del PAEM per Neu i Gel en nivell 2
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Crema un basar xinès

El passat 16 de gener arribava a
l’SPEIS l’avís de fum en un
basar xinès situat als baixos
d’un edifici al carrer Marina. En
arribar les dotacions, el foc cremava
amb força a l’interior del local, així
que es va reforçar la sortida comple-
ta inicial amb dos tancs més i amb la
presència del cap de guàrdia. L’edifici,
de vuit plantes, va ser desallotjat com
a mesura preventiva, i es va accedir
als entresòls per atacar el foc amb
dues línies de 25 mm des de les
terrasses, que connectaven amb el
local a través d’unes claraboies. Amb
aquesta primera intervenció es va
aconseguir disminuir la temperatura
de l’interior per poder accedir-hi per
la porta i acabar l’extinció mitjançant
dues mànegues de 45 mm. 

Olor a benzina
Degut a la gran virulència de les fla-
mes, va preparar-se un equip SOS i
van delimitar-se les tres zones d’ac-
tuació (calenta, tèbia i freda), amb
una zona logística per gestionar els
ERA usats i els disponibles, així com
una zona de recuperació supervisada
pels tècnics sanitaris. L’incendi es va
originar per causes desconegudes,
tot i que es va detectar una forta olor
a benzina o algun altre tipus de pro-
ducte químic que, juntament amb la
gran quantitat d’articles inflamables
emmagatzemats, podrien haver estat
factors clau en la propagació del foc.
El local va quedar completament des-
truït i van resultar afectades la instal-
lació d’aigua i els baixants comunita-
ris de l’edifici, així com les claraboies

13

Un espectacular incendi va devorar l’interior d’un
basar al carrer Marina a mitjans de gener. L’enorme
columna de fum i les altes temperatures que va
provocar van fer necessari desallotjar un edifici de
vuit plantes i atacar les flames des dels entresòls.

i la instal·lació elèctrica d’alguns dels
pisos. Un total de tres persones, en-
tre elles el company de l’SPEIS Juan
Fernando Hervás, van haver de ser
ateses pels sanitaris. �

A la imatge superior, els companys atacant el foc des
de l’exterior. A la inferior, intervenint des de l’entresòl

Les dotacions van llençar
aigua des de les terrasses
superiors per fer baixar la
temperatura i poder accedir
a l’interior del local
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Foc Diògenes
La síndrome de Diògenes converteix les llars dels
afectats en un polvorí a causa de la quantitat de
brossa que hi acumulen. Entre gener i febrer,
Bombers va atendre dos focs amb aquestes
característiques, un dels quals va provocar la mort
d’una dona de 86 anys. 

A Espanya, un 3% de la població
major de 65 anys pateix la síndro-
me de Diògenes. Aquest trastorn es
caracteritza per l’abandonament per-
sonal i social i l’aïllament voluntari a la
llar, moltes vegades propiciat per la
mort recent d’un familiar, amb acumu-
lació de brossa, fet que converteix les
cases dels afectats en un polvorí. Això
és el que va succeir el passat 16 de
febrer, quan l’SPEIS va rebre l’avís de
foc de pis en una vivenda del passeig
de Sant Gervasi. Cinc dotacions de
bombers van desplaçar-s’hi i van veure

SERVEIS DESTACATS
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les flames sortint per la finestra. Els
companys van accedir al pis per la
façana i van dur a terme l’extinció amb
equips respiratoris i amb una línia de
25 mm. Un cop sufocades les flames
es va refredar tota la vivenda, que pre-
sentava una gran acumulació de bros-
sa, amb el conseqüent perill de revifa-
ment, i es va trobar la propietària, de
86 anys, estesa al passadís sense vida. 
Més sort va tenir una veïna del carrer
Ricart, on un mes abans, el 21 de
gener, s’hi havia produït una situació
similar, amb un incendi originat a la
cuina. En arribar les dotacions, la dona
havia estat desallotjada per la Guàrdia
Urbana i els bombers van extingir el
foc vessant una olla amb aigua sobre
els fogons. Un cop tancada la clau del
gas i ventilada la vivenda i l’escala, els
companys van fer la revisió de la casa,
plena d’escombraries i andròmines,
amb l’elevat risc de propagació que
això suposava. La veïna va quedar a
disposició dels Serveis Socials. �

La síndrome de Diògenes
afecta principalment a
persones majors de 65
anys que viuen soles i que
han patit la pèrdua recent
d’algun familiar

Un espectacular xoc a
plena llum del dia al mig
de la plaça Francesc Macià
va deixar cinc ferits i dues
persones atrapades

Autobús calcinat
El passat 29 de gener, un autobús articulat de la
flota municipal va quedar completament calcinat a la
plaça Ildefons Cerdà, en el límit de l’Hospitalet i
Barcelona. Fins a cinc dotacions van participar en la
seva extinció, en la que va ser necessari vessar uns
7.000 litres d’aigua a causa de la gran virulència del
foc. Els companys van fer servir dues línies de 45
mm amb CAF i una mànega de 25 de primer auxili a
través dels dos tancs desplaçats. 
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Bombers excarcera les víctimes de quatre
accidents de trànsit en només tres mesos
Els xocs entre vehicles es van concentrar a l’Eixample i a Sant Gervasi i van
deixar atrapades a sis persones, dues de les quals van perdre la vida 

UUnn  eeqquuiipp  ddee  rreessccaatt  ttaallllaa  uunnaa  ppoorrttaa  dduurraanntt  ll’’eexxccaarrccee--
rraacciióó dd’’uunn  ttaaxxii  aacccciiddeennttaatt  aa  llaa  GGrraann  VViiaa  aammbb  ppaasssseeiigg
ddee  GGrrààcciiaa,,  eell  ppaassssaatt  mmeess  ddee  nnoovveemmbbrree

La matinada del 20 de gener, va
perdre la vida un motorista de
26 anys, agent de la Guàrdia
Urbana, en estavellar-se contra un
turisme a la cruïlla dels carrers
Descartes i Santaló. Quan va arribar
el tren de sortida, el jove estava
atrapat dins del cotxe bolcat. Els
companys van estabilitzar el vehicle
amb falques i van desconnectar la
bateria com a mesura preventiva. La
sanitària del Servei va accedir-hi
per la porta posterior per atendre’l,
però malauradament ja havia mort. 

Vida perduda a l’asfalt
Pocs dies després, el 9 de febrer,
un altre accident de trànsit es co-
brava una vida. En aquesta ocasió,
la d’una dona de 66 anys que havia
quedat atrapada després d’un xoc a
la cruïlla de Gran Via amb el carrer

Xoc entre Mossos

LLaa  mmaattiinnaaddaa  ddeell  44  ddee  mmaarrçç,,
dduueess  ppaattrruulllleess  ddeellss  MMoossssooss
vvaann  ttooppaarr  eennttrree  eelllleess  aa  llaa  ccrruuïïllllaa
ddeell  ccaarrrreerr  CCoonnsseellll  ddee  CCeenntt  aammbb
IInnddeeppeennddèènncciiaa..  AA  ccoonnsseeqqüüèènn--
cciiaa  ddeell  xxoocc,,  ddooss  ddeellss  qquuaattrree
aaggeennttss  vvaann  qquueeddaarr  aattrraappaattss  aa
ll’’iinntteerriioorr  ddeell  vveehhiiccllee..  LL’’eeqquuiipp  ddee
rreessccaatt  vvaa  eessttaabbiilliittzzaarr  eell  ccoottxxee  ii
vvaa  ttaallllaarr  uunnaa  ddee  lleess  ppoorrtteess  ppeerr
ppooddeerr  aalllliibbeerraarr--llooss..  EEllss  qquuaattrree
ppoolliicciieess  vvaann  sseerr  ttrraassllllaaddaattss  aa
ll’’hhoossppiittaall  ddee  SSaanntt  PPaauu..

Comte Urgell. El tren d’auxili va es-
tabilitzar el vehicle amb falques i va
elevar-lo amb caps de tauló i coixins
pneumàtics al lateral i a la part da-
vantera del mateix, per tal de poder
alliberar la víctima. Un cop rescatada,
aquesta va ser atesa pels sanitaris
de l’SPEIS i del SEM, que ja no van
poder fer res per salvar-li la vida.

Cinc ferits a Francesc Macià
El 28 de març, va tenir lloc una gran
topada entre dos turismes a la plaça
Francesc Macià. El xoc va ser de
tanta intensitat que cinc persones
van resultar ferides, dues d’elles de
gravetat. Els companys de l’SPEIS
van haver de tallar la ferralla en què
s’havia convertit un dels vehicles per
poder alliberar dues de les víctimes,
que van ser ateses pels sanitaris
abans de traslladar-les a l’hospital. �

Cremen tres pàrquings
en 21 dies

Entre el 13 de gener i el 4 de
febrer van cremar a la ciutat tres
aparcaments soterrats dels barris
de la Sagrera, Verdum i el Guinardó.
El foc va calcinar fins a vuit vehicles,
set cotxes i una motocicleta, i va ori-
ginar intenses columnes de fum que
van alertar els veïns. Els efectius van
extingir les flames protegits amb
ERA i amb línies de 25 mm i d’escu-
ma. Al pàrquing de Verdum, els com-
panys van trobar dos dels vehicles
estacionats amb els vidres trencats,
fet que fa pensar en un acte vandàlic
i no un accident. En aquest cas, a
més, els sistemes de detecció, alarma
i ventilació estaven en males condi-
cions i no van activar-se. �

UUnn  ddeellss  vveehhiicclleess  ccaallcciinnaattss  ppeell  ffoocc  eenn  ll’’iinncceennddii  dd’’uunn
aappaarrccaammeenntt  ddeell  ccaarrrreerr  BBiissbbaall,,  eell  ppaassssaatt  44  ddee  ffeebbrreerr

LLaa  mmaattiinnaaddaa  ddeell  44  ddee  mmaarrçç,,
dduueess  ppaattrruulllleess  ddeellss  MMoossssooss
vvaann  ttooppaarr  eennttrree  eelllleess  aa  llaa  ccrruuïïllllaa
ddeell  ccaarrrreerr  CCoonnsseellll  ddee  CCeenntt  aammbb
IInnddeeppeennddèènncciiaa..  AA  ccoonnsseeqqüüèènn--
cciiaa  ddeell  xxoocc,,  ddooss  ddeellss  qquuaattrree
aaggeennttss  vvaann  qquueeddaarr  aattrraappaattss  aa
ll’’iinntteerriioorr  ddeell  vveehhiiccllee..  LL’’eeqquuiipp  ddee
rreessccaatt  vvaa  eessttaabbiilliittzzaarr  eell  ccoottxxee  ii
vvaa  ttaallllaarr  uunnaa  ddee  lleess  ppoorrtteess  ppeerr
ppooddeerr  aalllliibbeerraarr--llooss..  EEllss  qquuaattrree
ppoolliicciieess  vvaann  sseerr  ttrraassllllaaddaattss  aa
ll’’hhoossppiittaall  ddee  SSaanntt  PPaauu..

FRH 35-p.12 a 16 ok  22/4/10  13:26  Página 15



SERVEIS DESTACATS

16

Incendi en una
galeria de tir
El 15 de març, una galeria de tir de la Guàrdia Ur-
bana situada a l’avinguda J. V. Foix, va incendiar-se
mentre els agents feien pràctiques. Un inspector de
policia va alertar la dotació que en el recinte hi havia emma-
gatzemats 13.000 cartutxos de bales. Un cop localitzats els
explosius, l’equip de bombers va accedir al local per extingir
el foc, que primer afectava només el fons del recinte i que
va acabar estenent-se per un fals sostre de fibra. �

Cremen cinc
motos a Sarrià
Cinc motocicletes van quedar completament
calcinades a la plaça Sant Gregori Taumaturg, a
Sarrià, el passat 28 de març. L’incendi va originar-se en
un dels vehicles estacionat a tocar d’una estació de
Bicing i, tot i que la Guàrdia Urbana va intentar apagar-
lo amb un extintor, les flames es van estendre a les
motos aparcades al costat. Els bombers van sufocar el
foc però els vehicles van quedar totalment calcinats. �

L’aigua rebenta el subsòl dels passeigs
de Sant Joan i de Sant Gervasi

El dissabte 15 de març, vora les
deu de la nit, el trencament d’una
canonada d’alta pressió va pro-
vocar un enorme guèiser d’uns
quatre metres d’alçada que va sortir
amb força del subsòl de la cruïlla del
passeig de Sant Joan amb Diputació,

Una de les fuites d’aigua va destrossar una de les
cantonades del passeig de Sant Joan amb Diputació,
deixant-hi un forat de sis metres de diàmetre

causant un esvoranc de sis metres de
diàmetre i tres de profunditat, i fent
volar ciment i rajoles davant l’estupe-
facció dels vianants. Més de 200 veïns
de la zona van quedar-se sense aigua
ni llum durant més de 12 hores, ja que
l’avaria va afectar una subestació

elèctrica i va obligar a tallar el submi-
nistrament. Els equips de bombers van
evacuar l’aigua amb una bomba per
tal que la companyia elèctrica pogués
restablir el servei i van atendre també
les inundacions que havien patit els
baixos dels edificis propers.
Dues setmanes després, el 28 de
març, la imatge es repetia a la zona
oest de la ciutat. Un nou sortidor d’ai-
gua, d’entre dos i tres metres, deixava
bocabadats als veïns del passeig de
Sant Gervasi i causava un forat a la
vorera de quatre metres de diàmetre.
L’SPEIS va tornar a fer servir les bom-
bes per drenar els baixos inundats,
mentre que la Guàrdia Urbana va ta-
llar totalment la circulació durant và-
ries hores per facilitar la tasca dels
efectius de Bombers i dels tècnics. �

Dues fuites d’aigua a l’Eixample i a Sarrià-Sant Gervasi van provocar esvorancs
de sis i quatre metres, respectivament, i van inundar els edificis del voltant. Les
dotacions desplaçades als passeigs de Sant Joan i Sant Gervasi van treballar
durant diverses hores amb bombes per drenar l’aigua de les vivendes.
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Accidents químics
en piscines

Barcelona compta amb 150 grans piscines, a més de
centenars d’altres més petites i/o privades.
Foto: Konstantin Zagaynov

A Barcelona hi ha 150 piscines
censades per l’Institut Municipal
d’Esports, a més d’altres més petites
o privades. En aquestes instal·lacions
trobem una elevada concentració i un
ús intensiu de productes químics per
al tractament d’aigua en zones urba-
nes. Un fet que eleva la probabilitat
de patir un accident químic i que fa
necessari aportar certs coneixements
als bombers sobre aquest risc i sobre
la forma de plantejar la intervenció.__

Els complexos esportius, hotels i  altres
instal·lacions amb piscina responen a
un model molt similar o amb lleugeres
variacions. Trobem el vas de la piscina
a nivell de carrer i, a sota, un entramat
de passadissos on hi ha tota la ma-
quinària i on es fan els diferents pro-
cessos físics i químics de tractament
de l’aigua. Aquest nivell inferior és el
que potencialment presenta els típics
accidents a les piscines. 

Tractament de l’aigua
El principal risc d’accident químic en
una piscina prové de la manipulació

dels productes encarregats de la
desinfecció de l’aigua: un error en la
dosi, una incorrecta manipulació o un
vessament. A l’entorn de la sala de
tractament d’aigua es troben emma-
gatzemats els dos principals produc-

La incorrecta manipulació
dels productes desinfectants
de l’aigua és el principal
focus d’accidents químics
en piscines

Els accidents amb origen químic en piscines donen
lloc periòdicament a situacions de risc en instal·la-
cions esportives i d’esbarjo, com l’incident produït
fa uns mesos al passeig de la Vall d’Hebron o els
també recents de Salou i Vilablareix.

Per Xavier Terrè, Juan Francisco
Sanz i Antonio Cabeza
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tes que s’utilitzen: l’hipoclorit sòdic
(lleixiu), que funciona com a desin-
fectant, i el que controla el ph de l’ai-
gua, normalment àcid clorhídric. El
més comú és que la resta de produc-
tes per al tractament, així com per a
la neteja i desinfecció, es trobin dins
de la mateixa sala. Els danys poden
ser causats per l’acció dels diferents
productes químics i poden venir bàsi-
cament per dues causes:
• CCoonnttaaccttee  ddiirreeccttee  aammbb  eellss  pprroodduucctteess
((iirrrriittaannttss  oo  ccoorrrroossiiuuss)). Aquesta mena
d’accidents tenen l’abast limitat a la
persona afectada i poden produir en
molts casos cremades greus.
• BBaarrrreejjaa  eerrrròònniiaa  ddeellss  pprroodduucctteess..  És
el principal risc a controlar i el de ma-
jor abast, doncs pot produir núvols tò-
xics i corrosius que poden ser inha-
lat per les vies aèries o entrar en con-
tacte amb els ulls, pell i mucoses,
originant danys al sistema nerviós.
La millor forma de prevenir accidents
és que els principals productes per al
tractament de l’aigua s’emmagatzemin
en tancs de doble casc i dins d’una
cubeta d’obra (per evitar que una fui-
ta els pugui posar en contacte), i que
el reompliment dels tancs es faci des
d’una instal·lació exterior, bé amb ca-
mions subministradors o bé a través
de canonades. Tanmateix, no totes les
piscines apliquen aquest sistema, fet
que pot donar lloc a l’error humà i
desencadenar un accident.

Orientar la intervenció
Les intervencions per risc químic en
piscines se solen caracteritzar per
la presència de productes perillosos

i per donar-se en espais de pública
concurrència –tot i que l’origen de
l’accident se sol situar a la sala de
màquines–. En conseqüència, s’a-
plica el procediment d’Intervenció
amb mercaderies perilloses, i, en
tractar-se d’una emergència de
grau 2 o 3 (depenent de la grave-
tat) s’hi desplaça una sortida com-
plerta d’MMPP.

Quan ens avisen per un accident
d’aquest tipus, és important dispo-
sar de la màxima informació prèvia
a la nostra arribada al lloc. El
Centre de Gestió d’Emergències
ha de recopilar el màxim d’informa-
ció sobre l’abast del possible núvol,
el número de persones afectades,
si s’ha evacuat la instal·lació, si hi
ha llocs públics a prop, si existeix

La barreja errònia dels
productes pot produir núvols
tòxics i corrosius capaços
de causar importants danys
al sistema nerviós

Com funciona una piscina?
L’aigua és un medi ideal per a la proliferació de microorganismes, alguns d’ells
patògens per a l’home. Per això, una normativa regula la “qualitat de l’aigua” i ga-
ranteix que la de les piscines estigui esterilitzada, desinfectada i a l’hora sigui un
desinfectant. Això s’aconsegueix amb un tractament fisico-químic. El tractament
físic busca atrapar amb uns filtres, generalment de sílex, les partícules sòlides
en suspensió, mentre que el químic addiciona desinfectant i un corrector del ph.
També s’addicionen substàncies sense riscos importants com el floculant, que
aglutina les partícules perquè pesin més i es dipositin al fons, i algicides. El trac-
tament s’aplica a l’aigua fent-la recircular com mostra el següent esquema:
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un punt de trobada amb un referent
tècnic de la instal·lació, etc.
En el trajecte, el personal cridat a
intervenir s’ha d’equipar inicialment
amb Nivell 1, i, en tot cas, quan s’a-
valuï l’escenari es podrà passar a
un altre nivell d’equipament. Cal
tenir en compte que en aquest cas
no es tracta d’un vessament de clor
líquid, sinó de la generació del gas
per una reacció química, per tant,
normalment no caldrà un equipa-
ment superior al Nivell 1.

Núvol tòxic
Arribats al lloc i disposat el tren d’au-
xili a sotavent, s’ha d’ampliar la infor-
mació amb el que ens pugui dir el re-
ferent tècnic (aquestes instal·lacions
disposen d’un pla d’autoprotecció i,
per tant, hi hauria d’haver una certa
organització). La concentració de pro-
ductes tòxics és difícil de mesurar en
el moment de l’accident, ja sigui amb
els sentits o amb les eines del Servei.
En l’actualitat, el contenidor K1 dispo-
sa d’un mesurador de Cl2 i està en
estudi incorporar-ne més.
Inicialment dimensionarem una zona
calenta basant-nos en les primeres
observacions. En un equipament típi-
cament urbà, podem considerar la
sala de màquines i piscina com a
zona calenta i els espais adjacents
com a zona tèbia, situant la zona fre-

da al voltant de l’equipament esportiu i
deixant el seu control a la Guàrdia
Urbana. Tot i que la configuració física
de l’escenari serà la que determini la
zonificació operativa, per regla general
s’establirà una zona calenta d’uns 50
metres de radi, mentre que la separa-
ció entre les zones tèbia i freda se
situarà a uns altres 50 metres.
Per acabar d’avaluar tota la informació
que ens arribi hauríem d’establir dos
sectors de treball, de forma similar a la
intervenció en un incendi. Un sector
avaluarà l’origen del problema i les
possibles accions per a la seva con-
tenció i control. L’altre sector s’ocuparà
de l’evacuació, rastreig i rescat de pos-
sibles víctimes en l’àmbit del núvol
tòxic. Aquest últim sector de treball
estarà format pel número d’equips
necessaris en funció de les dimen-
sions del lloc i de la quantitat de perso-
nes afectades, però limitat per la dota-
ció que tinguem en un primer moment.
Paral·lelament s’hauran de fer les tas-
ques pròpies d’aquest tipus d’emer-
gència que s’escaiguin, com el control
d’actuació amb EPR, establir un equip
SOS, descontaminació, definició de
canals de comunicació, assistència
sanitària urgent, creació d’un Centre
de Comandament Avançat, etc. Tal i
com estan definides en els diferents
procediments de referència.

Pla d’acció
Amb les primeres informacions que
transmetin els dos sectors de treball,
s’haurà de decidir un pla d’acció. El
sector de rescat haurà d’evacuar l’in-
terior i, quan aquests espais estiguin
assegurats, destinar esforços per
actuar a l’exterior en funció de com
estigui afectant el possible núvol.
Encara que no sol ser necessari, cal
avaluar la possibilitat d’un confina-
ment dels edificis propers, que s’hau-
ria de fer amb l’ajuda de les forces
policials presents.
Per la seva banda, el sector de con-
tenció de la fuita ha d’intentar separar

físicament els dos productes implicats
(l’hipoclorit sòdic i l’àcid empleat), si
encara es possible, recol·locant els
respectius recipients. Seguidament,
hauria de segellar el lloc per contenir
el núvol, tancant les portes i finestres i
aturant la ventilació. Finalment, sem-
pre que sigui possible s’haurien de
tapar els recipients amb una tapa o
una lona, per tal d’evitar el contacte
entre el líquid que emana els gasos i
l’atmosfera. Una altra mesura que es
pot aplicar, en no ser Cl2 líquid, és fer
un acortinament a l’exterior on es vegi
que surt la fuita, per tal de dissoldre el
gas amb l’aigua i així diluir-lo. �

La cloració

Els productes clorats són l’opció més em-
prada per desinfectar l’aigua. L’agent desin-
fectant en tots ells és l’àcid hipoclorós
(HClO), que s’obté fent reaccionar amb l’ai-
gua productes que contenen clor. El més
habitual és l’hhiippoocclloorriitt  ssòòddiicc (ClONa), cone-
gut com lleixiu o clor líquid, tot i que en
ocasions també s’usen l’àcid triclor isocia-
núric i el dicloroisocianurat de sodi. També
hi ha sistemes alternatius que sovint com-
plementen la cloració com el brom, l’ozó o
els raigs utraviolats. A dia d’avui, el clor gas
ja no es troba dins del ventall d’agents des-
infectants en el tractament de l’aigua.

Hipoclorit sòdic:

AAssppeeccttee::  DDiissssoolluucciióó  aaqquuoossaa  ddee  ccoo--
lloorr  ggrroogguueenncc  ii  oolloorr  ccaarraacctteerrííssttiicc  aa
lllleexxiiuu  ddoommèèssttiicc..
RReeaacccciióó::  CCllOONNaa++HH22OOaaHHCCllOO ((ààcciidd
hhiippoocclloorróóss))  ++  NNaaOOHH..  EEss  ffoorrmmaa  ssoossaa
((NNaaOOHH))  qquuee  ffaa  ppuujjaarr  eell  nniivveellll  ddee  pphh,,
ffaaccttoorr  aa  ccoorrrreeggiirr  aammbb  ll’’aaddiicciióó  dd’’ààcciiddss
ccoomm  ll’’ààcciidd  cclloorrhhííddrriicc  ((CCllHH))  oo  ll’’ààcciidd
ssuullffúúrriicc  ((HH22SSOO44))  aall  4400%%..
CCoonncceennttrraacciióó  eenn  cclloorr  aaccttiiuu::
SSoobbrree  eell  1155%%..
EEmmmmaaggaattzzeemmaattggee::  EEnn  ddiippòòssiittss  oo  eenn
ggaarrrraaffeess  ppeettiitteess  ppeerr  aaddddiicciioonnaarr  aallss
ddiippòòssiittss..

La sala de màquines sota la piscina és el principal
magatzem i zona de manipulació de substàncies quí-
miques. A la foto de l’esquerra, la planta de tracta-
ment d’aigua de les Piscines Sant Jordi

FRH 35-p.17 a 19 ok  22/4/10  13:35  Página 19



ESPECIAL PATRÓ

El Patró més sentitEl Patró més sentit

Si l’alegria, els retrobaments i l’ambient festiu eren
les senyes d’identitat de la festa del Patró, enguany
les circumstàncies que l’han envoltat el transfor-
men en un dia per recordar els companys que van
donar la vida per salvar la d’altres.

20

Llevant va ser el parc escollit per
traslladar-hi la festivitat de Sant
Joan de Déu, patró dels bombers, el
passat 8 de març. Les gèlides tempe-
ratures i la pluja constant que van ves-
tir la jornada no van ser impediment
perquè centenars d’amics, familiars,
bombers jubilats i companys s’apro-
pessin a retre un homenatge pòstum
al company recentment desaparegut
José Garrido. L’estàtua en record dels
bombers que han perdut la vida en

El sergent Gaspar va rebre la medalla d’argent al sofri-
ment com a reconeixement a la seva tasca durant el
servei en què va resultar ferit intentant rescatar al
company José Garrido

acte de servei, traslladada des del
Parc de l’Eixample, estava envoltada
de fotografies, espelmes i escrits que
ciutadans anònims i bombers dirigien
al company Garrido. I és que, en
aquesta ocasió, la figura del bomber
amb el nen als braços prenia més sig-
nificat que mai. Després de les tradi-
cionals paraules del mossèn del Cos i
la pluja de clavells, els presents van
guardar uns emotius minuts de silen-
ci en record del jove. 

Mèrit i sofriment
L’alcalde Jordi Hereu, la regidora
Assumpta Escarp, el gerent Joan
Albert Dalmau i el director de l’SPEIS,
Joan Pedreny, van encapçalar l’acte
institucional amb l’entrega de les
medalles de bronze al mèrit per a l’e-
quip de bombers que va participar en
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el rescat del nen al solar de la
Verneda, la medalla d’argent al sofri-
ment per al sergent Josep Gaspar
–qui va patir cremades a les mans– i
la pòstuma medalla d’or al sofriment
per al company José Garrido, per
donar la seva vida en la intervenció.
Un guardó, aquest últim, que va ser
recollit pels seus familiars entre forts
aplaudiments. “Una medalla mai com-
pensa la pèrdua d’un company.
Només és el reconeixement i l’agraï-

ment de tots els ciutadans per la seva
feina –recordava l’alcalde Hereu–.
Ens sentim orgullosos de que, en els
temps que corren, escolliu lliurement i
per vocació treballs que impliquen
donar-ho tot pels ciutadans. Avui,
com fa 176 anys, l’essència de donar-
se als altres es manté intacta”.
L’alcalde també va recordar allò que
fa especial el Cos de Bombers de
Barcelona: la pinya. La companyonia
que es demostra en els bons i els
mals moments.

50 genoveves
Un cop entregats els guardons, es
va donar pas a l’acte central que
més caracteritza el Patró: l’entrega
de genoveves als bombers que
enguany s’han jubilat i al personal
retirat que ha complert 85 anys d’e-
dat. En aquesta ocasió, van entre-
gar-se fins a 38 rèpliques del mític

vehicle d’extinció als companys jubi-
lats, en reconeixement a tota una
vida dedicada a servir en el Cos de
Bombers de Barcelona, i 12 més als
bombers octogenaris. Els aplaudi-
ments de familiars i amics, que no
es perdien detall de l’homenatge als
més grans de la casa, van omplir la
sala d’útils del Parc de Llevant. Tot
seguit, i com a cloenda de l’acte, els
avis del Cau del Jubilat van fer
entrega d’un quadre amb tots els
distintius del Cos al cap de l’SPEIS.
Enguany, les rotllanes de companys
explicant batalletes, les rialles i els
somriures no es van deixar veure. El
sentiment de recolliment, de silenci i
de tristesa va ser la nota dominant
de la jornada. Sí van haver-hi moltes
abraçades i moltes mirades amb
què se suplien les paraules. Pa-
raules que, en aquesta ocasió, no
feien falta. �

Jordi Hereu: “Una
medalla mai compensa la
pèrdua d’un company.
Només és el reconeixement
de tots els ciutadans per la
seva feina”  

Així han viscut el Patró

José Zamora
Bomber recent jubilat 
“Porto 38 anys esperant la genoveva, imagineu si me’n fa d’il·lusió! Vinc
d’una família molt bombera. El meu germà també ho era, vam entrar 
plegats i va jubilar-se l’any passat. El meu fill també ha seguit la tradició i
inclús el nét ja apunta maneres jugant amb la mànega al jardí!”

Anselm Andrés
Cau del Jubilat
“Avui, malauradament, no celebrem una festa. Quan estava de servei hi
havia molts incendis complicats perquè teníem moltes fàbriques a la 
ciutat, i també vaig viure la pèrdua de molts companys. És molt dur, però 
s’ha de tirar endavant. No queda altre remei.”

Óscar Romero, Raúl Espinosa, Daniel Ros
Bombers
Els companys de Llevant compartien torn el dia en què José Garrido va
perdre la vida. Per a ells, el record del company desaparegut és molt 
recent i han viscut el Patró des de la tristesa: “És el meu primer Patró i,
donades les circumstàncies, no puc dir que hagi estat un dia bonic. Ha
estat un homenatge pòstum per la mort del nostre company”, comenta-
va Óscar Romero, de la darrera promoció.
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Genoveves al personal jubilat

Els 38 companys que van jubilar-se al
llarg del 2009 van rebre la mítica geno-
veva, guardó amb què el Cos agraeix
tota una vida dedicada al Servei.
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Genoveves als 85 anys d’edat

Els bombers més veterans del Cos van
rebre també la genoveva commemora-
tiva, en aquest cas pel seu 85è aniver-
sari, de mans de les autoritats de
l’SPEIS i de l’Àrea.
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Nous tancs lleugers
Bombers de Barcelona ha incorporat tres noves autobombes urbanes lleu-
geres per renovar la seva flota d’intervenció. Els nous vehicles compten
amb un millorat equipament elèctric i aniran destinats a l’Eixample, Vall
d’Hebron i Drassanes.

B-122, B-123 i B-124. Aquesta és
la denominació de les tres no-
ves autobombes lleugeres ur-
banes que Bombers de Barce-
lona acaba de sumar al seu parc
de vehicles. Aquests tancs, que
estan especialment indicats per
actuar en zones amb carrers estrets
o de difícil accés, s’han assignat als
parcs de l’Eixample, Vall d’Hebron i

MATERIALS I EQUIPAMENTS

24

Drassanes. El vehicle que fins ara hi
havia a Drassanes, i que està en
òptimes condicions, es destinarà
també a la Vall d’Hebron per contri-
buir a renovar la flota de tancs lleu-
gers del parc.
Les tres noves autobombes són de
la marca Mercedes Benz i han estat
condicionades per a les tasques
d’intervenció amb una cisterna de

El nou equipament elèctric dels tancs

1.000 litres de capacitat, una bomba
centrífuga Ziegler i un rodet de pri-
mers auxilis de rebobinat elèctric. Els
tancs lleugers s’equipen amb un mo-
tor dièsel de quatre temps i 4.344 cm3,
injecció directa i sistema de turboali-
mentació, que desenvolupa 177 CV
de potència. Funcionen amb un can-
vi manual de sis velocitats i compten
amb una cabina doble de sis places
–conductor, dos copilots i tres acom-
panyants– que duu tres equips respi-
ratoris integrats. �

Autobomba lleugera urbana
Fabricant: Ziegler
Model: Mercedes Benz Vario 818 D
Dimensions: 5,45 x 2,32 metres  
Alçada: 3,23 metres 
Massa màxima: 7,49 Tm
Cabina: 6 places / 3 EPR integrats
Cisterna: 1.000 litres
Motor: dièsel de quatre temps,
177 CV de potència i 4.344 cm3

Serra elèctrica Serra circular petita Martell elèctric

Trepant percutor Generador elèctric Bomba elèctrica
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Explosímetres
L’SPEIS ha adquirit recentment una sèrie de detectors portà-
tils de gas amb alarma acústica i visual. Els nous explosímetres
s’utilitzaran per a la detecció de gasos inflamables i tòxics (CO) en
aquelles àrees que siguin qualificades com a perilloses durant les inter-
vencions. El kit es presenta en un estoig que inclou el detector portàtil
amb una bomba d’aspiració incorporada i diversos accessoris com el
carregador de bateries, una funda protectora de goma per a l’aparell i
una corretja pel seu transport. �

Detector portàtil de gas
Marca: MSA
Tipus: Orion Plus
Pes del conjunt: 3 Kg

Presentació en societat
de les vagonetes de rescat
El passat 2 de febrer, va tenir lloc l’entrega oficial de
les dues vagonetes de rescat que TMB va adquirir
per a Bombers de Barcelona. Els vehicles faciliten
l’accés als túnels del suburbà i permeten agilitzar
l’actuació dels bombers en cas d’emergència.

Responsables de TMB i del Cos
de Bombers de Barcelona van
presentar oficialment als mit-
jans les noves vagonetes elèc-
triques per al rescat en túnels.
Durant l’acte de cessió, el cap de
l’SPEIS, Joan Pedreny, va recordar
la topada entre dos trens de la línia
3 del metro que va tenir lloc l’octu-

bre de 2004, en què es va haver de
rescatar a 80 passatgers, 51 dels
quals van resultar ferits: “Les vago-
netes són una eina òptima per efec-
tuar rescats. Si les haguéssim tingut
en aquella ocasió, el rescat hagués
estat molt més ràpid”. Les platafor-
mes funcionen amb bateries, tenen
30 quilòmetres d’autonomia i asso-
leixen una velocitat màxima de 16
km/h, es poden muntar en menys
d’un minut i suporten una tona de
pes. Això significa que, a banda de
transportar fins a sis bombers, s’hi
pot carregar el material necessari
per atendre l’emergència. �

Més i millor equipament sanitari
La nova S-24 ja està operativa. Aquest trimestre, Bombers de
Barcelona ha incorporat també una nova ambulància a la seva flo-
ta d’assistència sanitària. La nova S-24 dóna servei des del Parc
provisional de l’Eixample i segueix la línia pel que fa a prestacions
i equipament de les ambulàncies més modernes que ha incorpo-
rat l’SPEIS en els darrers anys.
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Davant dels darrers casos d’in-
cendis amb víctimes mortals per
actuar incorrectament durant el
sinistre, l’Àrea de Prevenció, Segure-
tat i Mobilitat ha decidit emprendre
un gran campanya de prevenció diri-
gida a tots els ciutadans de Barcelona,
i, en especial, als col·lectius més vul-
nerables davant d’aquestes situacions,
com joves, gent gran i nouvinguts.
El primer punt de la campanya és la
traducció i reedició en català, castellà,
xinès, urdú i àrab del fulletó Tanca la
porta al foc, on s’indiquen els consells
a seguir en cas d’incendi, destacant
la importància de confinar-se en una
estança segura, tapar les escletxes
amb roba mullada i esperar instruc-
cions dels bombers. Consells clau per
evitar tragèdies com la viscuda fa uns
mesos al carrer Castillejos, on una
família va morir intoxicada en intentar
fugir del foc per l’escala de l’edifici.

Foc, fuego, huo, nar
El fulletó s’incorporarà a la carpeta
que reben els nouvinguts en empadro-
nar-se i es distribuirà en el marc del
Pla d’Immigració per contribuir a cons-
cienciar un col·lectiu que, estadística-
ment, pateix de forma més acusada
els efectes del foc en pisos i comerços.
Alhora, està previst signar un conveni
amb el Gremi d’Ascensoristes perquè
els seus professionals emplacin a l’in-
terior dels elevadors de Barcelona ma-
terial amb informació útil sobre com
prevenir i actuar davant del foc.

La tercera branca de la campanya
serà donar nou impuls a les sessions
informatives sobre prevenció. Des de
principis d’any, Bombers i la Guàrdia
Urbana organitzen xerrades conjuntes
en casals d’avis de l’Eixample. Una
iniciativa que s’estendrà a la resta de
districtes. En els propers mesos, les
sessions es faran també a entitats de
joves, un altre col·lectiu considerat de
risc, i s’està estudiant la manera de fer
arribar aquesta informació presencial
als nouvinguts a través d’entitats i de
col·lectius de tipus divers. �

L’Àrea reedita el fulletó Tanca la porta al foc en cinc idiomes
dins d’una gran campanya per difondre la prevenció entre els
col·lectius més vulnerables. Bombers i Guàrdia Urbana refor-
cen l’acció amb xerrades conjuntes en casals d’avis i entitats
juvenils i d’immigrants. 

Arrenca una campanya
per reforçar la prevenció
entre els nouvinguts

El tríptic Tanca la porta
al foc es distribuirà en
català, castellà, xinès, urdú
i àrab a través del Pla
d’Immigració de Barcelona
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BOMBERS DEL MÓN

Els bombers de
l’illa maragda
Els bombers de
l’illa maragda

Els irlandesos pateixen 5.000 incendis l’any per l’ús
de xemeneies. Tants, que el Servei d’Extinció i Rescat
recomana que totes les cases tinguin detectors de
fum i equipa de manera singular als seus bombers.

Amb nou mesos de pluja a l’any,
Irlanda és considerat el paradís
verd d’Europa. Però la humitat per-
manent del país no fa que baixin la
guàrdia els 220 parcs de bombers
que hi ha repartits per l’illa. Tant és així,
que el govern irlandès edita una vinte-
na de díptics on s’explica als ciutadans
com evitar situacions de risc en gairebé
qualsevol àmbit imaginable: la granja,
la caravana, albergs, clubs de joves ex-
cursionistes, avis que viuen sols... 

Focs domèstics
Irlanda pateix cada any uns 10.000
incendis domèstics –la meitat causats
per l’ús de xemeneies i un miler deri-
vats de la crema de deixalla en patis i
jardins–, més de 10.000 focs en con-
tenidors i uns 3.500 incendis forestals
enfront dels ‘només’ quatre centenars
de focs industrials que s’hi produeixen.
És per això que el Servei d’Extinció i
Rescat irlandès aposta per l’ús do-
mèstic de detectors de fum i elabora

estadístiques anuals sobre la seva pre-
sència o absència en vivendes incen-
diades, sobretot en els casos en què
va haver-hi víctimes mortals. 

Disciplina anglesa
Els bombers irlandesos han heretat la
rectitud i la disciplina dels seus veïns
anglesos, i també la seva afició per
l’excarceració. Prova d’això és que els
equips que participen als encontres na-
cionals i mundials dediquen bona part
de l’any exclusivament a fer formació i
pràctiques de rescat en accidents de
trànsit. En el plànol operatiu, però, les
prioritats del bomber irlandès són les
mateixes que arreu: salvar vides, salvar
propietats i donar assistència humani-
tària. Això sí, en aquest ordre.

Groc i vermell
A Irlanda, els bombers codifiquen els
vehicles segons el seu ús. Els d’extinció
són vermells, mentre que els de rescat
estan logotipats amb franges grogues.
Quant a material d’intervenció, fruit del
seu interès per l’excarceració, treba-
llen amb eines d’última generació per
fer rescats en accidents de trànsit.
Les eines hidràuliques d’excarceració
compten amb el sistema Core de con-
nexió única i tots els camions van
equipats amb material per extingir
focs de xemeneies, com bombes de
mà, pales i fins i tot flassades per no
tacar les catifes amb cendra. �

Els focs-xemeneia són
tan freqüents a Irlanda que
els bombers duen flassades
als camions per no tacar de
cendra les catifes 

Les franges grogues i vermelles identifiquen els vehi-
cles de rescat irlandesos. A sota, un parc de bombers
completament integrat en la verda natura de l’illa
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L’EXPERT OPINA

“Intentem que les persones a
per un sinistre se sentin com a
Jordi Clos (Barcelona, 1950) creador i director de la
cadena d’hotels de luxe Derby, presideix el Gremi
d’Hotels de Barcelona des de 2004. El passat mes
de novembre, el Gremi va signar un acord amb
l’Ajuntament de Barcelona per allotjar als afectats
per emergències i al març va passar la primera pro-
va de foc: les nevades.

28

El president del Gremi d’Hotels, Jordi Clos, amb una
de les peces de la seva Fundació Arqueològica, al
Museu Egipci de Barcelona

Fahrenheit: En què es diferencia
l’actual conveni dels acords que ja
tenia l’Ajuntament amb hotels per
allotjar víctimes de sinistres?
Jordi Clos: La iniciativa que existia
es va signar amb una cadena hotele-
ra i l’allotjament estava limitat a les
zones on aquesta tenia els establi-
ments. En una situació d’emergència,
com menys t’allunyin de casa millor,
així que l’ideal era tenir una infraes-
tructura que cobrís tots els districtes.
En el moment de signar l’acord, tení-
em 60 hotels adscrits i ara, quatre
mesos després, ja en són 80. Som de
les primeres ciutats d’Espanya en
tenir un protocol d’aquest tipus.
Com funciona el procediment per
reallotjar els afectats?
En el moment en què hi ha un incendi
o un enderrocament, els dos casos
previstos al conveni, i no hi ha familiars
que puguin acollir les víctimes, l’Ajun-
tament localitza els hotels adscrits al

conveni que quedin més a prop del
sinistre i reserva les habitacions al
preu convingut. D’aquesta manera, els
afectats compren a les mateixes boti-
gues, els nens són a prop de l’escola...
No els canviem la vida sencera, tan
sols desplacem lleugerament la ubi-
cació de la seva llar i això, a nivell psi-
cològic, és molt positiu.
Deuen ser els seus clients més
delicats...
Tenim molt present la situació trau-
màtica que estan vivint, així que
demanem als treballadors que facin

tot el possible perquè se sentin com
a casa: allotgem a les famílies jun-
tes, els donem les habitacions més
àmplies, preparem un refrigeri per
quan arribin... És fonamental que se
sentin acollits.
Sobre el paper tot sembla fàcil,
però, i a la pràctica?
A la pràctica ha resultat millor del
previst. La prova la tenim en les
nevades que van incomunicar la ciu-
tat el passat mes de març. Vam allot-
jar 350 persones que no podien tor-
nar a casa tot i que el conveni només

“No serveix de res tenir
l’última tecnologia en
prevenció d’incendis si els
treballadors no saben com
actuar en un foc”
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s afectades
m a casa”

veni amb l’Ajuntament per adaptar
els hotels a les lleis de prevenció
d’incendis i es va crear una comissió
amb bombers, tècnics, arquitectes,
enginyers i hotelers. Es va fer una
crida a tots els hotels que volguessin
adaptar-se a les noves mesures i s’hi
van presentar un centenar. Cal tenir
en compte que adaptar un hotel no
és posar-hi quatre extintors, sinó que
aquella escala imperial luxosa i
meravellosa que presideix un hall
potser no compleix la normativa i
això és molt complicat de solucionar.
Com se’n van sortir?
Amb molta creativitat. No podíem
tancar cent hotels per fer-hi reformes,
així que vam estudiar cada cas per
fer complir la normativa o apropar-
nos-hi el màxim possible. En alguns
casos, els canvis a fer eren tan
importants que vam elaborar plans a
quatre o cinc anys per dur-los a
terme. Aquest centenar d’hotels fun-
ciona avui en dia a la perfecció, prova
evident és el número tan baix d’in-
cendis en hotels que tenim a la ciu-
tat, i sempre sense víctimes.
Vostè va viure un d’aquests focs
en primera persona...
Sí, a l’edifici que tinc al passeig de
Gràcia, quan encara s’estava cons-
truint. I precisament van ser els sis-
temes de prevenció d’incendis els
que van impedir que cremés l’edifici
sencer. Els operaris van tancar les
portes tallafocs i l’incendi va quedar
confinat. Els clients a vegades es
queixen que als hotels tenim moltes
portes, moltes segmentacions i pas-
sadissos tallats, però això és el que
evita que s’estengui un foc.
I com el van tractar els bombers?
Amb una professionalitat impressio-

nant. És un cos molt especial, molt
humà, amb una gran simbologia ciu-
tadana. El bomber és un personatge
mític i admirat perquè s’hi juga la vida,
però, sobretot, és molt professional.
Té prevista la propera obertura de
dos hotels, a la Rambla i al 22@.
Quines són les innovacions que
hi ha instal·lat per protegir-los del
foc?
Totes les que existeixen! Però, quant a
seguretat, hi ha una cosa molt més
important: la preparació del personal
que hi treballa. No serveix de res tenir
l’última tecnologia en prevenció si els
teus treballadors no saben com han
d’actuar en un foc, així que enviem a
tota la plantilla periòdicament a fer
cursos de prevenció a Bombers. D’al-
tra banda, als hotels fem simulacres.
Avisem els hostes perquè no apare-
guin en pijama esverats a la recepció
i activem el pla d’autoprotecció. Te’n
adones que funciona perquè la prime-
ra vegada és un autèntic desastre,
però quan ho vas repetint veus que
tothom ja sap el que ha de fer. �

L’edifici d’apartaments de luxe que Clos té al passeig
de Gràcia va patir un incendi quan estava en plena
construcció

contempla les emergències derivades
d’incendis i enderrocaments.
Una resposta excepcional davant
d’una situació també excepcional...
El conveni va activar-se a les 10 de la
nit i, quan la gent va començar a arribar,
el recepcionista no sabia ni de què li
estaven parlant! Afortunadament, va
passar en temporada baixa i es va allot-

jar sense problema a tothom que ho va
sol·licitar. Aquesta experiència ha servit
per revisar el conveni i ampliar-lo pro-
perament a condicions climatològiques
extremes com nevades o inundacions.
En quests casos, però, qui paga és
l’usuari i no l’Ajuntament...
Exacte. El client es fa càrrec de les
seves despeses però es beneficia del
preu pactat en el conveni, que és molt
més baix que en un allotjament normal
i que no oscil·la depenent de la tempo-
rada hotelera en què estiguem. En
canvi, si s’han de reallotjar víctimes d’in-
cendis o d’enderrocaments, és l’Ajunta-
ment qui corre amb les despeses.
Fa gairebé una dècada, vostè afir-
mava que el 40% dels hotels de
Barcelona incomplia alguna mesu-
ra de prevenció d’incendis. Quina
és la situació actual?
Crec que actualment no hi ha cap
hotel que no compleixi la normativa
vigent. Fa nou anys vam signar un con-

“Ampliarem el conveni
per acollir també víctimes
d’emergències
meteorològiques i no només
d’incendis i ensorraments”
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APRÈN A CUIDAR-TE

Trenca amb el ta

Cada any, cinc milions de persones moren al món a
causa del tabac, més que de sida, malària i tubercu-
losi juntes. La meitat dels fumadors acabaran
morint d’una malaltia relacionada amb el tabac.
Encara no et planteges deixar-ho? Segueix llegint...

30

El tabac és la droga més estesa
al llarg i ample del planeta. La
nicotina de les cigarretes és quatre
vegades més adictiva que la cocaïna.
Arriba al cervell en només set segons
i en 20 ja ha assolit els extrems de
les cames. Cap altre droga actua
amb tanta rapidesa. Només a Espa-
nya, cada 10 minuts mor una persona
per causes directament relacionades
amb el tabac i, durant els darrers 10
anys, els fumadors han gastat en
cigarretes més de 89.000 milions
d’euros.

Nociu a llarg i curt termini
El consum de tabac a llarg termini
repercuteix de manera intensa en els
sistemes respiratori i circulatori. Els
components del fum del tabac dete-
rioren les vies respiratòries, s’acumu-
len als pulmons i deriven en malalties
com l’emfisema (destrucció del teixit
pulmonar), la bronquitis crònica o el
càncer. D’altra banda, el tabac provo-
ca danys en els vasos sanguinis,
redueix el volum d’oxigen en sang i
està estretament relacionat amb les
malalties coronàries, com l’atac de
cor. A curt termini, però, els efectes
nocius també són palpables: mal alè,
dents i dits groguencs, pèrdua de l’e-
lasticitat de la pell, disminució del
rendiment esportiu, afeccions del coll
i de les cordes bucals (tos, ronque-
ra...) i vulnerabilitat davant de refre-
dats i grips entre altres.   

5 falsos mites
“Fumo menys de 10 cigarretes al dia. No moriré de càncer”. Cada persona té una
major o menor sensibilitat als efectes del tabac (inclòs el potencial cancerigen). No
tenim cap informe que ens digui quin és el nostre límit. Millor no arriscar-se.
“En l’embaràs, és pitjor el síndrome d’abstinència que fumar-te una cigarreta”.
Amb una única cigarreta, la freqüència fetal augmenta de 130 a 180 batecs per
minut, s’eleva el risc d’avortament, de despreniment de placenta i de part prematur.
“També et pot provocar càncer la contaminació dels cotxes i fàbriques”. Estudis
epidemiològics afirmen que el tabac és el causant del 30% de tots els càncers diag-
nosticats, davant del 2% que són provocats per la contaminació ambiental.
“El tabac em relaxa”. La nicotina és un estimulant. Et relaxa els cinc minuts que
deixes de treballar per sortir a fumar, o quan et deixes caure al sofà després d’un dia
dur, amb cigarreta o sense.
“No depenc del tabac, ho puc deixar quan vulgui”. Tot i que fumis poc, en depens.
La nicotina i els demés components de la cigarreta se n’encarreguen. Però si creus
que ho pots deixar sense esforç, endavant! Demostra-ho! 

T’ajudem a deixar-ho
Deixar el tabac és difícil però no
impossible. Implica un esforç per-
sonal que requereix temps i estar
disposat a lliurar una batalla inter-
na: tu contra la teva addicció.
11.. Fes una llista amb els motius
pels quals fumes i els motius pels
quals ho vols deixar.
22.. Comença per no fumar automà-
ticament: abans d’encendre cada
cigarreta, pensa si realment és

a
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el tabac

Ja ho tens decidit?
11.. Fixa una data no ajornable sota
cap condició. Procura que no sigui
una època de tensió.
22.. La nit abans, fuma o llença tot el
tabac que et quedi. Amaga els ence-
nedors i cendrers que tinguis a casa. 
33.. No et plantegis no fumar mai més.
Simplement respecta el fet de no
fumar durant el dia assenyalat.
44.. Comença el dia amb una sèrie de
respiracions profundes i fent una
mica d’exercici. Dutxa’t amb aigua
freda i beu molta aigua i sucs.
55.. Elimina el consum de tot el que
acompanyaves amb la cigarreta.

L’ansietat et supera?
1. Inspira profundament. Retingues
l’aire i treu-lo lentament. Repeteix
l’exercici durant mig minut.
2. Compra regalèssia, xiclets, omple
de fruita la nevera i tingues-ho a mà
quan vulguis fumar.
3. Surt a córrer pel barri, passeja el
gos... Distreu-te! Les ganes de fumar
són passatgeres. �

Què t’estàs fumant?
El fum del tabac conté més de quatre mil components, 43 dels quals són cancerí-
gens. Les substàncies amb més possibilitats de provocar malalties són les següents: 

Quitrà: Taca de marró groguenc els dits i les dents dels fumadors, així com el teixit
pulmonar. Un dels hidrocarburs del quitrà, el benzoprè, és un iniciador de tumors.
Nicotina: Provoca l’addicció. Alguns dels seus efectes són l’augment de la freqüència
cardíaca i la constricció de vasos sanguinis, que pot causar malalties coronàries. 
Monòxid de carboni: Disminueix el transport d’oxigen a la sang i està relacionat amb
malalties coronàries. Roman a les vies respiratòries, deteriorant la funció pulmonar.
Òxids de nitrogen: Estan relacionats amb els danys pulmonars inicials que poden
derivar en un emfisema.
Àcid cianhídric: Afecta els cilis, part del mecanisme de neteja pulmonar natural del
cos. La seva acumulació fa augmentar la probabilitat de desenvolupar malalties.
Metalls: Níquel, arsènic, cadmi, crom, plom... L’arsènic i els compostos d’arsènic i
crom estan associats a les causes del càncer.
Compostos radioactius: Poloni, potassi, radi, tori... Són substàncies cancerígenes.

Fonts: Societat Espanyola d’Experts en
Tabaquisme, Departament de Salut de la
Generalitat, Organització Mundial de la Salut,
Associació Espanyola Contra el Càncer. Amb la
supervisió del doctor Juan Ignacio Paso

imprescindible o ho estàs fent per
pura rutina.
33.. Calcula la despesa anual que
fas en tabac. Si ara fumes mig
paquet diari, en deixar-ho t’estal-
viaràs més de 600 euros a l’any
amb els que podràs donar-te un
bon caprici.
44.. Busca un company que també
ho vulgui deixar o avisa a familiars
i amics perquè siguin sensibles a la
teva intenció d’abandonar el vici.

eeffeecctteess  hhoommeess
Malalties cardiovasculars
Càncer de ronyó
Impotència
Infertilitat
Irritació de les mucoses
Càncer de laringe
Bronquitis crònica i asma
Càncer de pulmó
Càncer d’estomac
Càncer de bufeta

eeffeecctteess  ddoonneess
Malalties cardiovasculars
Càncer de ronyó
Malformacions congènites
Avortament espontani
Osteoporosis
Irritació de les mucoses
Càncer de laringe
Bronquitis crònica i asma
Càncer de pulmó
Pèrdua d’elasticitat de la pell
Càncer d’estomac
Augment del risc d’infertilitat
Càncer de coll d’úter
Menopausa avançada 

`

`
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COS A COS

El CUESB, la cara més
social de les emergències
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La Mamen espera en bata i saba-
tilles rere el cordó policial. És l’ú-
nic que ha tingut temps de posar-se a
sobre quan ella i la seva filla han estat
desallotjades de casa seva. Era de
matinada i no duien més que el pija-
ma. Ara no poden tornar. El pis que hi
ha sobre el seu està completament
cremat. El foc no ha produït víctimes,
però ha malmès l’estructura de l’edifi-
ci i no saben quan podran tornar a
casa. Per si fos poc, la seva família és
de Granada i no tenen ningú aquí que
els pugui acollir. Bé, no és del tot cert.
Tot i que encara no ho saben, tenen el
CUESB, el Centre d’Urgències i Emer-
gències Socials de Barcelona, que no
les deixarà soles ni un sol moment en
aquest difícil tràngol.

Una porta sempre oberta
Rere les portes del número 44 del car-
rer Comerç, al barri del Born, troben la
primera mà estesa de l’Ajuntament to-
tes les persones que, a causa de les
vicissituds de la vida o d’un infortunat
sinistre, s’han quedat desemparades i
necessiten una xarxa que els aculli i

els ajudi a posar-se de nou dempeus.
El mig centenar de treballadors socials
i familiars del CUESB donen atenció
ininterrompuda a persones o famílies
afectades per un accident, una inun-
dació o un incendi, o per l’activació
d’un Pla d’Emergència. Són les que es
coneixen com emergències socials.

Els treballadors socials i
familiars del CUESB van
atendre l’any passat a 1.460
persones afectades per
sinistres i en van gestionar
el reallotjament de 527

Alhora, el CUESB actua també en un
altre tipus de casos: les urgències so-
cials, que inclouen l’atenció a persones
extraviades, dones maltractades que
han fugit de casa, turistes als que els
ho han robat tot, famílies desnonades,
gent gran que no es pot valdre per sí
mateixa, persones sense sostre...____

El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona atén cada any a un
miler i mig de persones víctimes d’incendis, inundacions i altres sinistres
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Una xarxa de ciutat
Al CUESB arriben cada any milers de
sol·licituds d’assistència, ja sigui de
persones que demanen ajuda o que
són redirigides des d’altres serveis
municipals. “Som un servei de ciutat,
totes les urgències i emergències so-
cials de Barcelona es coordinen i s’ate-
nen primer des d’aquí”, subratlla la cap
de servei del Centre, Isabel Ferrer.
El CUESB ofereix a les persones en
situació de vulnerabilitat una atenció
psicosocial integral durant 48 a 72

hores –fins a cinc dies en situacions
excepcionals–. Una atenció que pot
ser molt diversa segons el cas: “La
nostra atenció pot anar des del simple
acompanyament de la persona, fins a
gestionar-ne el reallotjament, l’alimen-
tació, el suport psicològic o qualsevol
necessitat bàsica que requereixi i que
no pugui cobrir en aquell moment per
si mateixa”, explica Ferrer. Després
d’aquesta primera atenció, cada cas es
deriva al centre de la xarxa de serveis
socials bàsics que correspongui.

Colze a colze
Quan una emergència deixa a perso-
nes en situació vulnerable, el cap de
sala de Bombers truca al CUESB per
activar la seva intervenció. Una situa-
ció que es repeteix uns dos cops per
setmana, sobretot arran d’incendis
en pisos. Aquesta col·laboració diària
ha convertit la relació entre serveis
en un àgil engranatge. “Treballem molt
a prop i coordinadament. A vegades
podem tenir punts de vista diferents,
però tenim experiència a treballar
plegats i ens posem d’acord ben aviat
perquè, per a tots nosaltres, el primer
és l’atenció al ciutadà i vetllar pel seu
benestar”, apunta la cap del Centre.
L’any passat, el CUESB va actuar en
62 situacions d’emergència social
–des d’operacions fred a desallotja-
ments per incendis o altres sinis-
tres–, durant les que va donar aten-
ció a 1.460 persones i en va gestio-
nar el reallotjament de 527. Pel que
fa a l’àmbit de les urgències socials,
el Centre va atendre telefònicament
a 12.000 persones, va donar 500
ajudes econòmiques per cobrir ne-
cessitats bàsiques immediates i va
desplaçar unitats mòbils per atendre
3.175 urgències domiciliàries i 2.292
caigudes de persones. �

Des del carrer Comerç 44
es coordinen i s’atenen en
primera instància totes les
urgències i les emergències
socials de Barcelona

Una mà estesa als més vulnerables

Davant d’una emergència social, el CUESB desplaça un equip format, com a
mínim, per un treballador social, qui valora les necessitats dels afectats, i per
dos treballadors familiars, que donen suport i s’encarreguen d’acompanyar a
les persones i gestionar tot allò que s’ha disposat que necessiten. A més, el Cen-
tre té d’un conveni amb el SIPS (Serveis Integrals de Psicologia) que els permet
incorporar un psicòleg a l’equip d’atenció integral quan ho consideren necessari.

Fred urgent

Aquest hivern, Barcelona ha activat fins a cinc vegades l’Operació Fred. L’última
es va prolongar tres dies i mig –del 8 al 10 de març– i pràcticament va monopo-
litzar tots els recursos del CUESB. “Vam dur aliments i mantes a escoles i a tres
pavellons habilitats per acollir les persones de fora que no tenien on dormir.
També vam enviar un equip a Sants per atendre als viatgers atrapats per la inter-
rupció del servei de trens, vam gestionar l’anada de sense sostre als albergs
municipals i vam activar el conveni amb el Gremi d’Hotels per allotjar unes 300
persones”, explica la coordinadora del Centre, Noemí Sans.

Els infants són un dels col·lectius que més pot requerir
l’atenció del CUESB en situacions de desemparament.
A la dreta, una treballadora social organitza el trasllat
de sense sostre als albergs durant una operació fred 
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AIXÍ SOM

BOCOmandaments
Els nous comandaments han rebaixat la mitjana d’edat dràsticament i han
entrat amb aire fresc a la casa. Noves formes de pensar, de treballar i d’entendre
la professió que no sempre han estat ben acceptades pels més veterans.
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El sergent Francesc Ros i el
caporal Josep Codina van ac-
cedir al Cos el 2002, quan la
mitjana d’edat de la casa ron-
dava els 52 anys. Ros va ascen-
dir a caporal després de quatre
anys com a bomber i el 2009 va
promocionar a sergent. Codina, en
canvi, va estirar més la seva estan-
ça de boco i, després de vuit anys,
va promocionar a caporal l’any
passat. Trenta pocs anys d’edat i ja
són comandaments. Una situació
que trenca amb la imatge tradicio-
nal que vincula comandament i
veterà. “Quan érem bombers ens
trobàvem oficials de l’antiga esco-
la que en un fum pis et deien que
era poca cosa i que no calia equi-
par-se”, explica el sergent Ros.
“Es nota molt el canvi generacional
amb els comandaments veterans.
Hi ha gent que no ha volgut pujar
al carro de l’evolució i s’ha tancat
en aquest sentit –afegeix el caporal
Codina–. Allò que els joves pen-
sem que és una barbaritat, ells ho
porten fent més de 20 anys i sem-
pre els ha funcionat, així que ho
volen seguir fent”. I és que, quan el
comandament és més jove que els
seus bombers, fer valer l’autoritat
pot ser bastant complicat. “En poc
temps vam passar de ‘pollos’ a
comandaments, i això significa que
tenies un equip a les teves ordres
amb gent que sabia moltíssim més
que tu, amb molts anys d’experiència,
i, de vegades, es produïen situa-
cions difícils”, raona Ros.

De l’acció a la direcció
La feina de bomber és, en la gran
majoria dels casos, vocacional.
Amants de l’acció, amb l’adrenalina
a dojo, els joves es barallen per
entrar en pisos incendiats o per
despenjar-se per la façana d’un edi-
fici. Amb el salt a comandament,

però, les funcions canvien i es fa
una passa enrere: s’allunya de l’ac-
ció directa per veure el servei amb
perspectiva i poder dirigir-lo amb
èxit. “De bomber ho vols fer tot tu,
però amb el temps, tens altres
inquietuds. Vols comprovar que la
feina es faci segura, que tothom ho

“Em replantejo tot el que
està establert per millorar-
ho. A la frase ‘això sempre
ha estat així’, jo sempre hi
afegeixo: ‘i per què?’”

Francesc Ros
Francesc Ros (Riudellots de la
Selva, 1974), va promocionar a ser-
gent el 2009. Amb només set anys
d’experiència a la casa, Ros es de-
fineix com un comandament in-
quiet, sempre cercant
noves tècniques i
estris per acon-
seguir que el
Cos millori
i evolu-
cioni.

“Un bon comandament
ha de ser resolutiu. Quan
hi ha problemes els ha de
solucionar i no afegir-ne
de nous”
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la seguretat i posar-hi ordre”, explica el
caporal Codina. En ‘temps de pau’, al
parc, però, la cosa canvia: “Com a
comandament et toca solucionar pro-
blemes de convivència, que són els
més complicats. El que has posat
d’ambulància que vol estar de tanc, el
que li toca cuina que ja li va tocar la
guàrdia anterior... Has d’aprendre a ser
just i no deixar-te portar pels amiguis-
mes”, comenta el sergent Ros.
Precisament per evitar situacions com
aquestes, un cop es promociona es
canvia de torn i de parc. Una mesura
que elimina possibles prejudicis i que
situa el comandament en el pla neutral
adient per solucionar els conflictes
que puguin sorgir en el dia a dia. �

“Transmeto tranquil·litat. El
bomber arriba a un servei amb
l’adrenalina a tope, només falta
que el comandament el posi
més nerviós!”

“Un bon comandament ha
de ser just. Se’t pot
complicar un torn per tenir
amiguismes amb els
bombers” 

La prova de foc

“Fer la revisió de vehicles, recollir
mànegues... Aquestes feines que
només les fan els bombers i que és
quan estàs amb els companys”.

Temps de pau
Fer front a les noves tasques que
comporten els galons no és gens
fàcil. “Em feia por no saber dirigir els
vehicles perquè no sóc de Barcelona
i no sabia si me’n sortiria amb les fit-
xes”, comenta Ros. Tot i això, a nivell
d’intervenció els problemes s’esvaei-
xen: “Només amb un gest, amb una
mirada, ja sabem què ens volem dir.
Els serveis surten sols, els bombers
saben fer molt bé la seva feina i el
comandament només ha de garantir

faci com toca i que no hi hagin
errors”, afirma Ros. “T’involucres
més en el servei. Com a bomber
vius la situació de manera local, fas
una tasca concreta, però de coman-
dament la visió és global”, comenta
Codina. Tot i això, aquesta professió
es duu a les venes i no es pot evitar
sentir una mica d’enyorança de les
èpoques de boco: “La bona vida!”,
bromegen tots dos. “Trobo a faltar
conduir. M’encantava, i això quan
ets comandament se t’acaba... Tot i
que alguna nit, en algun retorn i
sense que ningú se n’enteri...”, deixa
caure el sergent Ros. El caporal
Codina, en canvi, s’enyora més de la
vida al parc que no pas dels serveis:

Josep Codina
“El meu primer servei complicat
com a comandament va ser un
atrapament al metro. La víctima te-
nia el vagó a sobre i estava molt fe-
rida. Tots els bombers van anar a
auxiliar-la perquè és l’instint, però
salvar-la suposava treure-la d’allà
sota i no només auxiliar-la. Era una
situació en què, o em posava les
piles i dirigia amb eficàcia el treball,
o se me’n anava la vida de la perso-
na. Finalment vam desplaçar el va-
gó i la vam treure viva.”

Francesc Ros
“Recordo el primer servei com a
cap d’intervenció. No hi havia oficial
i jo n’era el màxim responsable.
Una grua havia quedat inclinada en
una obra i dos operaris estaven
penjant. No veia clar l’accés amb
autoescala i ens vam haver de des-
penjar des de l’edifici del costat. Va
ser un servei amb moltes manio-
bres, molt complicat, però em va
motivar molt.”  

Josep Codina
Josep Codina (Barcelona,
1973), va accedir a Bombers el
2002 i és un dels caporals de
la darrera lleva. Codina desta-
ca pels seus nervis d’acer,
sempre tranquil i relaxat
de cara al seu equip,
tot i que, de vega-
des, la processó
va per dins.
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Stage al Mar Roig

Encara no tens plans per a l’estiu? Et proposem una combina-
ció difícil de refusar: platja, paella i 37 modalitats esportives a escollir.
La tercera edició dels Jocs Europeus de Policies i Bombers, l’Euro-
polyb, tindrà lloc a València del 7 al 13 de juny. Inscriu-te a través
del web: www.2010europolyb.com i contribueix a millorar els set
podis que va aconseguir l’SPEIS en la passada edició.
I si l’opció mediterrània no et convenç i prefereixes creuar oceans
cercant noves cultures, tenim la millor alternativa: els Jocs Mundials
de Bombers. Uneix-te als 10.000 companys que es reuniran del 21
al 29 d’agost a Daegu, Corea. Un ambient multicultural únic que et
permetrà compartir experiències amb bombers dels cinc continents.
MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  aa:: http://wfg2010.daegu.go.kr. Àsia t’espera! �

La secció d’activitats subaquàtiques pre-
para un viatge de vuit dies a Egipte per
explorar les profunditats del Mar Roig. Del
10 al 18 de juny, els companys aficionats al
submarinisme podreu gaudir de més d’una
vintena d’immersions en un dels paratges
més espectaculars del món. 

Esculls de corall, rajades, morenes, vaixells enfonsats... El
Mar Roig és el paradís dels submarinistes i els companys de la sec-
ció subaquàtica de l’ACE no s’ho volen perdre. Per això han organit-
zat un creuer de sis dies per aigües egípcies, amb fins a quatre

immersions diàries (tres diürnes i una nocturna) per explorar tota la riquesa que aquestes ofereixen. La ruta té un preu
de 1.460 euros, amb descomptes per reserva anticipada, per pertànyer a la secció i per ser funcionaris, entre d’altres.
Aquest preu inclou els vols, els trasllats, els sis dies de creuer amb pensió completa, ampolles d’aire i ploms, totes les
immersions, assegurança de viatge, de busseig i de cancel·lació i una nit d’hotel o vaixell a Aswan en mitja pensió. Les
places estan limitades a 24 participants. Desempolsa el neoprè, agafa el passaport i prepara’t per viure una experiència
inoblidable! Si vols més informació contacta amb la secció: sasbombersbcn@hotmail.com / 607 65 42 31. �

EEllss  ccoommppaannyyss  ddee  llaa  sseecccciióó  ssuubbaaqquuààttiiccaa  aa  llaa  ssoorrttiiddaa
qquuee  vvaann  ffeerr  ll’’aannyy  ppaassssaatt  aa  CCaabboo  ddee  PPaallooss,,  CCaarrttaaggeennaa  

Aquestes vacances,
puja al podi!
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El aficionats a la bici dels cossos d’emergències i seguretat de
tot l’Estat tenen una cita en la setena edició del Campionat de
Ciclisme en Carretera de Policies i Bombers. La prova, organitzada
pel Club Esportiu dels Mossos d’Esquadra, tindrà lloc a la localitat tarra-
gonina de Vila-Seca els dies 30 d’abril i 1 de maig. El campionat estarà
dividit en dues parts: una contrarellotge individual d’11,5 km, que se cele-
brarà el dia 30 a les 15:00 hores, i una prova en ruta, que tindrà lloc l’en-
demà a la mateixa hora i que recorrerà una distància total de 85,5 km.
Tots els participants han d’estar federats i, en cas de tenir llicència cicloturista, presentar el certificat mèdic. Dissabte a
la nit, hi haurà un sopar de cloenda a l’hotel Gran Palas de Vila-Seca, amb entrega de regals commemoratius i sorteig
d’obsequis per a tots els participants. No t’ho perdis! Més informació a coordinador@ceme.cat �

Preparats, llestos... Cursa!
El tradicional recorregut urbà de
la Cursa de Bombers de Barcelo-
na torna un any més per omplir els
carrers de la ciutat amb el color de les
samarretes dels 18.000 participants
que s’han inscrit enguany a la prova.
La Cursa celebra aquest 18 d’abril la
seva dotzena edició repetint l’itinerari
habitual de 10 quilòmetres, amb sor-
tida i arribada a l’avinguda Marquès
de l’Argentera i pas pel passeig de
Colom, el Paral·lel, la Gran Via, ronda

El Cau a les caves Codorniu
L’assemblea anual del Cau va desplaçar-se enguany fins a terres de
vinyes i caves. Després de realitzar la tradicional ofrena al monument als
bombers caiguts, 65 socis van fer via cap a Sant Sadurní d’Anoia. Abans de
començar la jornada, però, els jubilats del Cos van visitar les caves Codorniu,
on van fer un interessant recorregut per les instal·lacions i una degustació de
productes. L’assemblea va tenir lloc enguany a la Fonda Neus. Durant la
reunió, van tractar-se els punts habituals de l’ordre del dia i es va encetar un
animat debat sobre el present i el futur de l’associació, incidint en la participa-
ció dels jubilats més joves per donar-hi continuïtat. I després de la feina ben
feta, res millor que un bon àpat. En un ambient molt distès i festiu, els socis
van compartir taula amb els representants de la Direcció de Bombers i van
degustar un bon menú de la terra entre rialles i anècdotes. �

Els jubilats del Cau van gaudir
de les caves Codorniu i d’una
animada assemblea a Sant
Sadurní d’Anoia

VII Campionat d’Espanya
de Ciclisme en Carretera

Sant Pere i la Via Laietana. Al costat
dels corredors “tradicionals”, diversos
companys de l’SPEIS i d’altres cos-
sos de bombers faran el recorregut
per relleus carregant al damunt tot
l’equip d’intervenció.
Perquè tots els participants arribessin
en forma al gran dia, enguany Nike ha
estat organitzant entrenaments col·lec-
tius els dissabtes previs a la Cursa i
sessions nocturnes. Tota la informa-
ció a www.cursabombers.com �
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Participa! Vols recomanar un llibre, una pel·lícula o un web so-
bre el món bomberil? Estàs muntant un equip esportiu o orga-
nitzant un viatge i vols animar als companys a participar-hi?
Tens alguna anècdota de servei curiosa? No ho dubtis: el
Calaix de sastre és el teu espai.
Escriu-nos un correu-e a: fahrenheit451@bcn.cat

L’armariet del bomber

Comiat al company Salas. La família, els seus amics i companys del
CGE i la Direcció de Bombers de Barcelona van compartir, el passat 25 de
març, un acte de comiat a les dependències centrals de Villarroel en record
del company Amadeo Salas, qui ha mort recentment.

AAccllaarriimmeenntt
En l'elaboració de l’àlbum
de la promoció del 78, a
més de Ricard Cervantes
també hi va participar com
a coautor en Lluís Árias.

CALAIX DE SASTRE

38

Vuit anys amb Txernòbil
Bomberos Humanitarios duu ja
vuit anys fent arribar la solidaritat
a la zona bielorussa més afecta-
da pel desastre nuclear de Txer-
nòbil. El 2009, l’ONG va enviar
una ambulància i dos tràilers amb
material per a hospitals, orfenats
i parcs de bombers del país. Per
conèixer la seva tasca i poder-hi
col·laborar entra a www.bom-
beroshumanitarios.org.

Barcelona literària
El 23 d’abril, els carrers de la ciutat van

acollir un bon número de tafaners a la captura
d’un llibre. Entre les propostes que omplien

les paradetes, n’hem triat tres perquè gaudei-
xis de la lectura i coneguis millor Barcelona.

Els barris de Barcelona i els seus carrers
Autor: Jordi Cantavella 
Vols endinsar-te en la Barcelona més anònima? El periodista Jordi Cantavella presenta un recull
de llegendes, relats i anècdotes dels seus barris, que deixen de banda les rutes més turístiques
i aprofundeixen en la història més autèntica, la transmesa de generació en generació.

Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys
Autora: Llúcia Ramis
Un 23 d’abril, la protagonista desperta al costat d’un desconegut i pensa que ja no té
edat per fer aquestes coses. Els joves en la trentena, la generació Ikea, trobaran en
aquest llibre un manual de com sobreviure, i superviure, a Barcelona sense tenir ni
idea de què està fent un amb la seva vida.

Barcelona de los años 70 vista por Nazario y sus amigos
Autor: Nazario Luque

El postfranquisme i les primeres pinzellades democràtiques centren l’obra de Nazario. Un recor-
regut per la transició de la mà de companys i amics de l’autor, que ens ofereixen històries

inèdites de l’època més convulsa de la ciutat. El complement perfecte a la iniciativa Rambleros.

Nota de condol
A principis d’abril, la nostra
companya i sanitària de Bom-
bers Assumpta Siscart, va mo-
rir de forma sobtada mentre
passava uns dies a França.
Des d’aquestes pàgines vo-
lem transmetre el més sentit
condol a la seva família, amics
i companys del Cos.
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L’ICEBERG

Gràcies
Tots els qui fem la Fahrenheit volem agrair al company David Zapater la seva
col·laboració amb la revista durant tots aquests anys. Les seves vinyetes ens
han introduït en la cara més íntima del Cos, provocant somriures i rialles,

caricaturitzant les vivències dels parcs des del respecte i amb molt d’humor.
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