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Molts dels continguts de la revista es poden consultar en la pàgina web:

http://historiesdebombers.blogspot.com/

L’APAGAFOCS

-número 9. gener 2011-

-2-

EDITORIAL
I com qui no vol la cosa, a L’APAGAFOCS ja complim el nostre segon aniversari. Des del
mes de gener de 2009, cada tres mesos, tornem a recuperar i donem a conèixer aquelles històries
relacionades amb el nostre passat com a bombers.
Al llarg d’aquest segon any, en les nostres pàgines, hem parlat de més de 2.000 anys d’història. Des
dels Cohors Vigilum, els primers Bombers de la Història, en l’Imperi Romà, fins la presència de
bombers catalans en el CERN a Suïssa. També hem parlat de dos llibres cabdals, el Tratado de la
Extinción de Incendios i l’anomenat Llibre Vermell. I ja que citem els llibres, recordar que hem
recopilat els més de 20 llibres d’història de bombers catalans. En la nostra revista, també hem parlat
de la desaparició de la mítica caserna del Parc de Bombers de Barcelona del carrer Provença i de
vehicles antics, com el Magirus Deuts RKM-10 dels Bombers de Barcelona o el Ford T, el primer
vehicles dels Bombers de Manresa. Les nostres pàgines han reflexat els resums dels bombers
d’Organyà i Terrassa. També hem recordat els nostres companys bombers caiguts en acte de
servei.
A part de la història també hem donat a conèixer un experiment antropològic-sociològic al voltant
dels bombers de Barcelona, que segurament d’aquí uns anys, servirà com a base pels futurs
historiadors.
Igualment com en el primer any, en aquest segon, hem donat a conèixer fotografies antigues, en
aquest cas dels bombers de Lleida, Badalona, Igualada, Tortosa, Tarragona, Terrassa, Olot,
Puigcerdà, Barcelona, Figueres, Valls, Vic i Girona. I a cada contraportada, un anunci històric de
material relacionat amb bombers.
Igualment
durant
tot
aquest
any
hem
anat
actualitzant
el
nostre
blog:
http://historiesdebombers.blogspot.com, com una altra eina al servei de la història dels bombers
catalans.
Encetem aquest tercer any, amb dos aniversaris importants, els 150 anys dels bombers de Reus, i
també el 25è aniversari de la creació del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. En els
propers números ja us anirem informant.
Portem dos anys i el camí no ha estat fàcil. La tasca investigadora és una tasca que requereix molta
paciència i a vegades no està prou recompensada. Tot i així, a L’APAGAFOCS sempre hi
haurà un lloc per donar a conèixer allò que en els llibres i revistes especialitzades d’història no se’n
parla: els bombers. Ningú pot obviar un Cos de Bombers i els seus personatges i protagonistes. Els
bombers hem estat a primera línia de foc, i mai ben millor dit, en els principals esdeveniments del
nostre país: revoltes, guerres, revolucions, incendis forestals, aiguats, etc. Nosaltres no permetrem
que caiguem en l’oblit.
És per això que si creus que falta alguna cosa estàs convidat a col•laborar amb
L’APAGAFOCS a difondre la història dels bombers, enviant articles, treballs d’investigació,
fotografies, documents, etc. Ajuda’ns a créixer i situar els bombers catalans en el lloc que li
correspon en la Història de Catalunya.
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INVENTARI DEL PATRIMONI DELS
BOMBERS DE BARCELONA
Al llarg de l’any 2010 es va catalogar i inventariar el patrimoni
històric relacionat amb Bombers de Barcelona, amb un total de
més de 1.500 peces classificades en 884 registres.
La catalogació, que es va
posar
en
marxa
a
principis de 2010 a partir
de la reivindicació de la
Plataforma per la Defensa
del Patrimoni Històric de
Bombers de Barcelona,
va finalitzar el setembre
de
2010
amb
la
catalogació
de
1.532
peces, la majoria de les
quals es troben en bon
estat de conservació.
Els
especialistes
en
conservació de l’empresa Cultural Sense,
responsable de l’inventari, van determinatr que
dels 884 conjunts, 518 es troben en un bon
estat de conservació, 318 en estat regular i
només 48 objectes en mal estat. Aquesta
consideració no contempla la brutícia, sinó
factors com la deformació de l’estructura o
l’aparició d’òxid o de fongs, quelcom que afecta
sobretot a les peces tèxtils.
Entre les parets de l’antic museu descansaven
cascs de ferro, escales de fusta, destrals
rovellades i altres estris que, en alguns casos,
superen els dos segles d’antiguitat. Però a
banda dels objectes que habitualment utilitzem

Bomba a vapor model Liusna 3 - Barcelona, 1889

a la professió, se n’han trobat
d’altres tan curiosos com un
microscopi d’origen polac, una
escopeta llençacaps de fusta dels
anys 50 o la reproducció d’un
esquelet humà a mida natural. Un
cop finalitzat el registre del fons
històric, les peces van ser
traslladades al Parc de Vall
d’Hebron, i en dependències de
TMB fins que es tingui un
emplaçament definitiu
Aquest inventari és un instrument
bàsic per controlar i protegir
legalment els objectes que en
formen part, evitar pèrdues i tenir una base per
poder estudiar a fons les peces. Cada objecte té
una fitxa amb la seva fotografia, la categoria a la
qual pertany, el seu nom tècnic i la informació
de què es disposa (marca, model, origen,
any...), així com les mides i materials amb què
està fet i la ubicació on es troba, tal i com
estableix el Consell Internacional de Museus
(ICOM). D’altra banda, s’ha realitzat el marcatge
del número de registre a sobre del propi objecte
mitjançant mètodes que permeten una fàcil
lectura i que no suposen cap risc de fer malbé la
peça.
Gràcies a la reivindicació de la
Plataforma per la Defensa del
Patrimoni Històric de Bombers
de Barcelona, es podrà protegir
de manera legal el conjunt
històric i els objectes dels
Bombers de
Barcelona,
així
com
tenir
una
base sobre
la
qual
estudiar les
peces amb
profunditat.
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BREU HISTÒRIA DELS
BOMBERS DE BADALONA
La ciutat de Badalona disposa d’un cos de Bombers
mínimament organitzat des de l’any 1882. Aquesta és la seva
evolució com a bombers municipals, de la Diputació de
Barcelona i com a Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 Manel Parada i Torres
EL PRIMER REGLAMENT
A l’Ajuntament de Badalona tenen constància
que l’any 1808 es va crear el cos de Bombers
de Badalona, una organització municipal, que
depenia de l’Ajuntament. L’any 1882 es crea el
primer reglament dels bombers, anomenat
Compañía de Bomberos. En aquest reglament
comprovem que aquesta companyia la
formaven 24 bombers, entre els quals hi havia
dos capatassos primers i dos segons, un
avisador i un guarda de magatzem. La
companyia es dividia en dos seccions de 9
bombers més els dos capatassos. El cap de la
companyia,
el cap segon així com els
capatassos els designava l’ajuntament. El cap
segon era el subjefe, que feia les tasques del
cap en cas d’absència d’aquest. Segons aquell
primer reglament, els components de la
companyia havien de ser joves, forts i amb oficis
de paleta, fuster o serraller. La seva bona
conducta a la vil·la, així com la seva honradesa
també s’havia de demostrar documentalment. A
més a més, els capatassos havien de saber
llegir i escriure.
En cas d’incendi, el guarda del magatzem havia
de fer arribar la noticia als caps i als bombers,
utilitzant un xiulet i recorrent els carrers on
vivien aquests. Si l’incendi era a la nit, era el
sereno l’encarregat de donar l’avís. Aquest tenia
un llistat de les cases on vivien els bombers. En
la casa on vivia algun membre de la companyia
hi havia una placa a la porta on deia “Aquí viu
un bomber”. Els tres primers en arribar
agafaven la bomba, i els quatre posteriors el
"tonel". Els comandaments que anaven arribant
es rellevaven per ordre jeràrquic i dirigien les
maniobres d’extinció. En acabar, el cap reuneix
als bombers i fa un informe del que ha succeït,
així com dels bombers que han participat, i dels
primers en arribar que seran gratificats. El

primer en arribar rebia 20 rals, el segon 18, i el
tercer 14. El jornal per un incendi era de 8 rals.
Fins i tot es reconeixia una mena d’assegurança
per els individus que formaven la companyia:
“Art. 39. Si algun individuo de la compañía
recibiese alguna desgracia ó herida en un
incendio, o en cualquier acto de servicio, el
Ayuntamiento atenderà a su curación y
entregará á su familia 8 reales diarios durante
tres meses consecutivos; si en todo este tiempo
no puede volver a trabajar, y si quedase
inutilizado será preferido para los destinos
municipales que pueda desempeñar. En el caso
de que falleciese se dará a su familia en clase
de socorro la cantidad de 320 reales”.

Cotxe escala tirat a cavall en una imatge de l’any 1918
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Aquesta companyia de
bombers s’havia allotjat,
durant molt anys, en un
petit magatzem situat al
carrer Reial, davant del
carrer de Sant Miquel, molt
a prop de la Plaça de la
Vila i de l’Ajuntament.
DE L'AJUNTAMENT A LA
DIPUTACIÓ
La lenta evolució d’aquests
admirables i magnífics
bombers, va ser lenta però
imparable. A l’any 1914 es
va aprovar al Ajuntament
de Badalona el segon
reglament del Cuerpo de
La plantilla dels Bombers de Badalona l’any 1930
Bomberos de la ciudad de
Badalona. El cap era
DE LA DIPUTACIÓ A LA GENERALITAT
l’arquitecte o enginyer municipal, i encara es
La Diputació de Barcelona a l’any 1963 va
mantenia la funció de capatàs, com segon cap.
assolir la competència en la tasca de
Els canvis més significatius en qüestió de
salvaments i extinció d’incendis a la província
personal, són que a tots els membres se’ls
de Barcelona i per tant, també a la ciutat de
exigeix saber llegir i escriure, i es valorava el
Badalona, trencant així la tradició d’un cos de
que ells anomenen esportivos probados,
bombers municipal. Aquest canvi va suposar un
primera referència a la bona capacitat física dels
increment dels medis materials i humans. A
bombers. Altrament, es continua demanant els
més, els bombers començaren a guanyar més
mateixos oficis als aspirants a bomber: paleta,
diners. En aqueta etapa, qualsevol treballador
fuster i serraller, i acreditar bona conducta.
guanyava quatre vegades més que un bomber.
Durant la jornada de feina particular tots els
Això ens demostra que la feina de bomber era
bombers duien un braçalet identificatiu de la
molt vocacional. Tots els bombers havien de
seva condició de bomber, i es cas d’incendi
treballar els dies lliures en altres feines per
estaven obligats a abandonar la seva feina i
poder guanyar un sou decent.
córrer fins el parc de bombers per recollir la
Els horaris que van fer en aquesta etapa a la
bomba i els demés útils. Els dos primers en
Diputació, on per primer cop el servei era
arribar cobraven dos pessetes cadascú. Entre
tots els bombers que intervenien en el sinistre
es repartien 33 pessetes. L’avís el continua
donant el conserge dels bombers, o en cas de
que sigui de nit, el sereno.
També es feien retens quan procedia, i un
servei habitual era fer-ho als jocs i espectacles
de la ciutat. Durant la guerra civil, els bombers
prestaren un servei permanent. Els seus
membres no van anar a la guerra. Quant va
acabar el conflicte, el cos retornà a ser
totalment voluntari. Per accedir a aquell cos, els
futurs bombers havien de lliurar dos documents
al Cap de bombers de l’època, el senyor Ramón
Mans. El primer, un document que afirmava que
era “adicto al Glorioso Movimiento Nacional”,
amb dos signatures per avalar la seva afinitat
per l’antic règim. I segon, un certificat que
demostrava que era un bon treballador en
Els bombers a la Rambla l’any 1941
qualsevol dels oficis que demanaven.
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El parc del carrer Sant Josep

totalment permanent, van ser de tot tipus, des
de tres torns de 8 hores al dia, torns de 24
hores de guàrdia i 24 hores de descans (
24x24), i l’any 1975, 24 hores de guàrdia i 48
de descans.
El primer cap de bombers del ja Parc de
Bombers de Badalona de la Diputació de
Barcelona va ser Antonio Barroso. Aquest cap
és recordat pels bombers que l’han conegut
com un bomber molt vocacional, dedicat de tot
cor als bombers. Però també és recordat per la
disciplina que imposava a les tasques dels
bombers i per ser molt exigent amb tots. Els
bombers que el van conèixer expliquen que en
aquells anys 60-70, els funcionaris de la
Diputació no sempre cobraven el dia que
tocava. Tots excepte els bombers de Badalona,
perquè el sr. Barroso es plantava a la Diputació
i fins que no aconseguia els diners no se’n
anava. Un cop al parc, cridava als bombers un
per un al seu despatx i els hi pagava en ma i en
metàl·lic.
La xarxa que actualment coneixem de parcs,
que formen el servei amb el sistema d’ajudes
actual, és molt llunyana del sistema d’aquella
època. En les proximitats a Barcelona, el parc
de Badalona cobria una zona molt àmplia. És
curiós escoltar a alguns bombers de Badalona
relatar quan creuaven Barcelona per la avenida
del Generalísimo (l'actual carrer Aragò) per
arribar a l’Hospitalet a algun foc de vivenda.
Evidentment eren altres temps, vells temps, en
que els guàrdies urbans tallaven el trànsit a

Un grup de bombers badalonins l’any 1964
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cada cantonada quan de lluny escoltaven les
potents sirenes dels Comets, un dels vehicles
més famosos durant molts anys als bombers
de Catalunya.
El 8 de Març de l’any 1975 es va inaugurar el
parc de l’avinguda Marqués de Montroig,
tancant el parc del carrer Sant Josep. A l’any
1985 la Generalitat de Catalunya, al crear la
Direcció General de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvaments, i absorbeix tots el
parcs de bombers de la Diputació. Els medis
humans i materials, amb el pas del temps,
inexplicablement es van reduint. Així podem
destacar que a l’any 1984 el parc contava amb
15 vehicles, per passar a només 7 amb el pas a
la Generalitat. Com a nota rellevant, al 1982 al
parc els cotxes no hi cabien tots, i alguns es
guardaven al pati. Els torns de treball estaven
formats per aproximadament 15 bombers, i
desprès va passar a 7.
Els bombers de Badalona van estrenar un nou
parc de bombers, inaugurat al maig del 2010, al
barri de Bufalà, al nord de la ciutat. Altrament,
s'han incorporat com a bombers voluntaris de la
Generalitat a Badalona als membres de la
Protecció Civil de Badalona, que des de l’any
2000 es van constituir com a bombers voluntaris
de l’Ajuntament de Badalona. Avui, el parc de
bombers de Badalona és un dels més
importants de Catalunya.
Aquest petit treball és un breu resum de la llarga
història dels bombers de la ciutat de Badalona.
Els temps han canviat, però els bombers
continuen cuidant de Bétulo (com els romans
coneixien Badalona). El temps passa, però fins
fa molt poc, encara es podia sentir entre els
bombers de Badalona la següent dita: "Esto en
tiempos del Sr. Barroso no pasaba...".
* Manel Parada i Torres és bomber del Parc de Rubí.
Fotografies: Arxiu Bombers de Badalona

El President de la Generalitat Josep Tarradellas visita els Bombers de
Badalona l’any 1978

L’APAGAFOCS

-número 9. gener 2011-

-7-

XVIIIè CONGRÉS DE L’ASBOVOCA
Crònica del XVIIIè Congrés de l’Associació de Bombers
Voluntaris de Catalunya que va tenir lloc el 14 de novembre de
2010 a Lloret de Mar.
 José Luis Martínez Garrido

Aquest
any
el
XVIIIÈ
Congrés es va celebrar al
restaurant El Trull de Lloret
de Mar (La Selva) que
amablement va cedir a
l’associació les seves sales,
sent inaugurat pel primer
Tinent d’Alcalde de Lloret
de Mar.
Bàsicament, la reunió es
centrava en una ponència
tècnica i una taula rodona de polítics responent
a sis preguntes elaborades per la presidència
de l’ASBOVOCA, referides als Bombers
voluntaris i el seu paper dins la Generalitat de
Catalunya.
José Luis Legido, oficial de Bombers de Madrid i
secretari general de ASELF, va presentar Fire
Trainnig 1.0, un CD interactiu per la formació de
Bombers dintre el gran projecte Leonardo,
impulsat per la Comissió Europea.
Aquest treball és la primera versió desprès d’un
any de proves i focs reals fets per formadors i
bombers d’ASELF, prenent notes, validant els
resultats amb modelitzacions informàtiques i
posant-les en comú amb els altres sis països
que formen el grup de treball. És un CD dedicat
a focs d’interiors que es pot estudiar de forma
individual, fent-se preguntes sobre diferents
escenaris i al final et pots fer l’exàmen per
analitzar els teus coneixements.
Pel contingut del col·loqui vam entendre la gran
acollida del tema per part dels assistents, que
no entenien que aquest CD no estigués protegit
i que ASELF el posa a l’abast de tots el
Bombers d’Espanya.
Un altre treball, Hazmat Trainnig 4.0 , que no va
ser presentat en aquesta reunió, és el segon CD
sobre matèries perilloses, que tambè está editat
per l’Aself , i com l’anterior, també es obert a
tots.
La taula rodona va tenir un caire diferent, i
moderats per l’ex-director general Jordi

Martinez, van estar presents diversos candidats
dels partits amb representació parlamentària.
Què pensa fer el seu grup amb l’avant-projecte
de llei de Bombers envers els voluntaris?. És
possible la creació d’un Àrea de Voluntaris?.
Què pensa fer amb el tema assistencial i de
cobertures sanitàries si arriba al govern?. Com
entén el seu grup els comandaments de
voluntaris en les actuacions?. Aquestes i altres,
van se les preguntes a les que van anar
responent els presents a la taula (dos diputats
entre ells), respostes que no tots tenien
preparades, malgrat haver-les rebut en temps i
en forma.
Acabada la taula rodona es va iniciar
l’Assemblea de l’Associació constatant la seva
continuïtat, malgrat les dificultats a les que està
sotmesa per molts fronts i amb la intenció de
seguir treballant en aquest camí, fora de la
xarxa d’informació de la Direcció General,
desconeguda per molts funcionaris i alguns
voluntaris i amb el compromís assumit per
l’assemblea de col·laborar amb el Consell de
Bombers Voluntaris en tot el que se li demani
com Associació.
No oblidem que l’ASBOVOCA va ser la
impulsora del Consell quan els voluntaris no
disposaven de cap representativitat a la Direcció
General, però d’això ja fa molt, segons sembla.
La foto de família i el dinar de germanor van
donar per acabat el XVIIIè Congrés, i… fins
l’any que ve.
* José Luis Martínez. Vocal de l’Asbovoca. Va ser primer
cap de l’Escola de Bombers de Catalunya. Sotsinspector
jubilat del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
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L’HISPANO SUIZA NÚMERO 1, EL
PRIMER AUTOBOMBA DELS
BOMBERS DE REUS
Aquest any 2011, el parc de bombers de Reus commemora els
seus primers 150. El servei d’emergències reusenc conserva
encara el seu primer vehicle autobomba, un Hispano Suiza
símbol de la consolidació del servei d’extinció d’incendis a la
capital del Baix Camp.
 Pep Farré i Sanfeliu
amb excepció de la part frontal de la cabina, va
Amb la reorganització del
ser construïda de fusta, i les seves mides eren
servei de bombers de Reus,
de 5’6 m. de llarg, 1’85 m. d’ample i 2’45 m.
l’any 1930, l’adquisició d’un
d’alçada; el pes màxim autoritzat estava
vehicle autobomba s’havia
establert en 4 tones. La seva adaptació com a
considerat com una millora
vehicle contra incendis suposà un cost de
indispensable. Així, al Ple
12.000 pessetes, facturades per l’industrial de
de l’Ajuntament de 7 de
Barcelona Ramon Biosca. S’equipà amb un
novembre
de
1930,
dipòsit de 1.000 litres d’aigua i una bomba
considerant
el
bon
centrífuga amb prestacions suficients per
rendiment dels vehicles
buidar-lo en un minut; podia impulsar l’aigua a
emprats al cos de Barcelona, es proposà la
més de vint metres de distància i a forta pressió,
compra de l’esmentat vehicle a la casa Hispano
tant amb una com amb dues mànegues
Suiza. Fou el tercer tinent d’alcalde Josep
simultànies. Com a dotació de material s’hi
Cabré qui, assessorat pel jove arquitecte
incorporaren escales, una barra de garfi, més
municipal Antoni Sardà, s’encarregà de fer
de 200 metres de mànega, extintors Minimax,
efectiva la compra per un import de 25.970
una llitera, farmaciola, un far reflector, caretes
pessetes.
La Hispano Suiza fou una
societat fundada l’any 1904
per Damián Mateu i
l’enginyer suís Mark Birkigt.
Amb
capital
totalment
espanyol, aquesta firma
barcelonina va fabricar els
primers
automòbils
utilitzats per bombers a les
principals
ciutats
espanyoles, acoblant als
seus xassís comercials els
més variats equips contra
incendis.
L’Hispano Suiza del servei
de bombers de Reus fou
matriculat amb número T4131 i comptava amb un
motor d’explosió de quatre
cilindres i 17 CV de
potència. La carrosseria, L'Hispano Suiza núm. 1 poc després de la seva restauració (5-1-20011) Foto David Brascó
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Proves a la plaça dels Quarters amb motiu de la presentació oficial del servei, el 5 d’abril de 1931 (foto Niepce).

Comissió Gestora sorgida amb l’ocupació
antigàs i eines manuals de tota mena. Fou
franquista localitzà el vehicle a la ciutat de
identificat com a cotxe número 1 i tenia espai
Girona, recuperant-lo per a la ciutat l’estiu de
per a sis bombers i dos més, drets, als
1939. Després de nombroses reparacions i amb
marxapeus. La dotació de personal prevista era
el Cos de Bombers reorganitzat sota signe
d’un xofer, un bomber distingit i, al darrera, tot el
franquista, l’Hispano Suiza continuà actiu com a
personal necessari per fer funcionar la bomba.
únic vehicle autobomba fins l’adquisició, l’any
Poc després de l’adquisició, les característiques
1946, d’un nou xassís de la casa Ford. Des
del servei obligaren a efectuar algunes reformes
d’aleshores, els avenços tecnològics i la
en el vehicle, com ara la instal·lació d’un vidre
necessitat d’unes millors prestacions van fer
parabrises, la incorporació d’armaris de material
que, poc a poc, passés a la reserva i, finalment,
damunt el marxapeus i al voltant del dipòsit, o
es donés de baixa operativa.
bé la reorientació dels seients
Fou identificat com a
No obstant, l’anomenat “jaiet”
posteriors
que,
d’estar
cotxe número 1 i tenia
o també “Genoveva” (copiant
originalment orientats cap als
el renom del primer vehicle del
laterals, passaren a estar
espai per a sis bombers i
servei
de
bombers
de
enfrontats en el sentit de la
dos més, drets, als
Barcelona) es mantingué en
marxa. D’aquest vehicle n’eren
marxapeus.
funcionament fins a principis
responsables els dos bombers
distingits i els dos xofers del Cos, els quals
restaven obligats a tenir-ne cura i a mantenir-lo
degudament preparat per a la immediata
prestació dels serveis.
Aquest primer autobomba no va ser l’únic
Hispano Suiza del Cos de Bombers de Reus.
Davant les reiterades demandes, l’any 1936
l’Ajuntament reusenc va adquirir un nou vehicle
d’aquesta casa. Amb matrícula B-7039 i destinat
al trasllat de personal i material, aquest segon
Hispano Suiza restà en el servei fins que, l’any
1963, se’l considerà obsolet, autoritzant-se’n la
seva venda.
L’autobomba número 1 va ser durant anys el
vehicle de primera sortida del parc de Reus,
participant en nombrosos serveis d’urgència. Al
final de la Guerra Civil (1936-39) fou un dels
vehicles evacuats per donar servei a les ciutats
Prospecte publicitari dels anys 30 de l’empresa “Mata-fuegos
resistents de la Catalunya septentrional. La
Biosca” on s’anuncia l’Hispano Suiza de Reus

L’APAGAFOCS

-número 9. gener 2011-

de la dècada dels
noranta, gràcies a
la
cura
dels
bombers
conductors Amado
Domingo i Pere
Artiga, a qui se’ls
assignà les tasques
de manteniment i
conservació
necessàries. Durant
aquests anys fou
exhibit
com
a
vehicle d’època en
diverses ocasions,
com per exemple a
la fira Expro-Reus
76, en la caravana
de cotxes antics
Barcelona-SitgesReus o en una
exposició dedicada
a
l’extinció L'Hispano Suiza B-7039 de transport de personal i material
d’incendis
a
Barcelona. Malgrat
tot, posteriors restriccions pressupostàries i les
dificultats per obtenir peces de recanvi
dificultaren el manteniment del vehicle que, des
de mitjans dels noranta, restà avariat en les
instal·lacions del parc de bombers.
El passat 2010, gràcies a un conveni entre
l’Ajuntament i el parc de bombers de Reus,
l’Hispano Suiza ha estat sotmès a un procés de
restauració global per part del personal del taller
mecànic de la Regió d’Emergències de
Placa identificativa de l'Hispano Suiza número 1
Tarragona, ubicat al parc de bombers de Valls.
Miquel Blesa, Manolo Rodríguez, Jordi
Fàbregas, Ivan Sánchez, Miguel Ángel Cabrera,
Manolo Muñoz, Franc Campillo i Joan Martínez
han estat els encarregats del sanejament i
repintat de tota la carrosseria, de la substitució
dels cargols de llautó, així com de la reparació
del motor, canvi, embragatge i sistema elèctric.
A més, val a dir que en tot el procés s’han
conservat les peces originals gairebé en la seva
totalitat, tant en la part mecànica com en la
carrosseria. Tot plegat per a què, vuitanta anys
després de la seva construcció, aquest vehicle
pugui lluir en els actes de l’aniversari dels
bombers de Reus com el vestigi més valuós
d’un llarg recorregut en la lluita contra el foc.
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Bombers de Reus amb els vehicles històrics, entre ells, l’Hispano Suiza nº1
(Diari de Tarragona)

* Pep Farré i Santfeliu és historiador, bomber de primera, i
autor del llibre "El Cos de Bombers de Tarragona, 18582008”
Fotografies: Arxiu Bombers de Reus
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ELS INTENTS FRUSTRATS PER
CREAR UN SERVEI PROVINCIAL
D’INCENDIS A TARRAGONA
Entre els anys 50 i 60 del segle passat les diputacions
provincials de Catalunya van crear un cos de bombers. A la
província de Tarragona, els problemes econòmics van impedir
sempre muntar un cos propi .
 Carles Savalls i Ortiz
Tot i haver estat l’única de Catalunya que no va
muntar mai el seu propi servei de bombers, la
de Tarragona va ser la primera Diputació
catalana que s’ho va plantejar; abans fins i tot
que l’Estat ho demanés oficialment a tots els
ensos provincials amb la Llei de Règim Local de
24 de juny de 1955. Havia estat en el ple de 16
de setembre de 1954 que la Diputació de
Tarragona aprovava un projecte que passava
per integrar en un de sol els cossos municipals
que ja operaven a Tarragona, Reus i Tortosa i
per crear-ne d’altres a la resta de les ciutats
capçalera dels diferents partits judicials de la
demarcació.
Quatre anys més tard, la de Tarragona va ser la
segona Diputació del Principat a reaccionar a la
circular que la Dirección General de
Administración Local va fer arribar als ensos
provincials de tot l’Estat (el 25 d’abril de 1958)
en què els recodava que havien d’organitzar un
servei d’extinció d’incendis si els municipis no
se’n
sortien
muntant els parcs
locals allà on hi
hagués més de
5.000
habitants.
Uns mesos abans,
al febrer de 1957,
havia
estat
la
Diputació de Lleida
que havia presentat
un primer projecte
de servei provincial
de bombers, que
consistia en una
xarxa d’11 parcs.
Tarragona s’havia
posat les piles de
manera immediata,
Bombers de Tarragona l’any 1961
de forma que la

comissió de govern de la Diputació provincial
informava favorablement el dia 12 de juny de
1958 el pla elaborat per muntar el servei de
bombers. Els tècnics provincials havien recollit
les dades que Madrid els havia demanat amb la
circular d’abril: l’estat en què es trobaven els
serveis de bombers existents a la demarcació;
és a dir, material i personal de què disposaven, i
després n’analitzaren les mancances i la
manera com les podrien eliminar per aconseguir
que “todas las comarcas puedan ser atendidas
de manera rápida y eficaz”, tal com volia l’Estat.
La Diputació va calcular que per posar en marxa
un servei eficient calia una despesa de 8,5
milions de pessetes. En aquesta partida s’hi
incloïen la creació de nous parcs de bombers
allà on no n’hi havia (Flix, Gandesa, Falset,
Montblanc, Santa Coloma de Queralt i el
Vendrell) i la posada al dia dels que ja
funcionaven. Per als parcs nous, els tècnics
provincials proposaven l’adquisició d’extintors
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mantenir-lo permanentment format. La Diputació
d’escuma
carbònica,
una
motobomba
es comprometia a fer-hi una aportació anual. El
transportable i un quilòmetre de mànegues
pla no es va poder fer realitat mai, i sempre,
perquè en la major part de localitats encara no
segons reconeixien en tot moment, per culpa de
hi havia boques de rec.
la falta de liquidesa.
En el pla ja es reconeixia que, per mantener el
Al 1962, la secretaria de governació de la
servei, no n’hi havia prou amb els rendiments de
Diputació informava al governador civil de
les contribucions especials previstes per les lleis
Tarragona que no havien pogut muntar el servei
del Règim Local i d’Hisendes Locals. Per això
de bombers fins a aquells moments “por carecer
proposava als municipis que creessin noves
de medios económicos necesarios para ello”. Al
contribucions per cobrir les despeses, ja que
1965, el president de la Diputació informava al
donava per fet que la recaptació provinent de
ple de la institució que la manca de diners havia
les asseguradores no arribaria ni a la quarta
estat en el rerefons del problema, però
part dels diners que es requerien. La Diputació
demanava que es reprenguessin els intents de
feia constar al seu pla que també caldria la
crear
el
participació
de
servei
l’Estat, perquè els
perquè
ajuntaments
en
l’”extraordin
aquells
moments
travessaven
ario impulso
“dificultades
de
económicas” i les
crecimiento
arques de l’ens
que viene
provincial
experimenta
disposaven
ndo nuestra
d’”escasos
provincia en
recursos”. De fet,
todos
los
es feia constar en el
órdenes,
projecte,
la
especialme
Diputació
s’havia
nte en el
plantejat organitzar
aspecto
un servei d’extinció
industrial,
d’incendis
“en
obliga tanto
Bombers de Tarragona l’any 1966
a
estimar
diversas
ocasiones”, però en
sus
totes elles “ha tenido que renunciar a ello ante
ventajas y posibilidades favorables como a
contemplar los problemas que este crecimiento,
las dificultades económicas que entrañaba el
proyectado plenamente sobre la esfera
hacer frente solo a los gastos de
provincial, puede reportar”. Havia estat a les
establecimiento, mejora y entretenimiento, que
acaballes de la dècada dels 40 que les primeres
representan un esfuerzo económico totalmente
empreses del sector químic havien aterrat al
fuera del alcance de sus posibilidades”.
camp de Tarragona per instal·lar-hi les seves
D’aquesta manera, al palau provincial van
plantes; un procés que es va accel·lear a partir
proposar que es creés una mancomunitat entre
de 1956 després que l’Ajuntament de la ciutat
els municipis i la Diputació per tirar endavant el
facilités a les empreses terrenys que
nou servei. L’ens provincial es faria càrrec de la
anteriormente havien estat d’ús agrícola.
primera inversió; és a dir, de la creació de nous
Al 1975, la comissió de govern començava a
parcs i de la millora dels ja existents, però per a
redactar un nou avantprojecte per crear el
això ja reclamava una bestreta de l’Estat “sin
servei de bombers. Els seus tècnics tenien
interés, reintegrable en veinte anualidades”. El
intenció de conèixer l’experiència que Barcelona
reintegre es faria amb els diners provinents de
havia començat a tirar endavant
les
contribucions
especials,
No havien pogut muntar oficialment l’any 1962, en què
recaptades pels ajuntaments, i
el servei de bombers
es creava el Servicio Provincial
del cobrament dels serveis fets
fins a aquells moments
de Extinción de Incendios.
pels bombers. La Diputació
“por
carecer
de
medios
Abans no fructifiqués aquest
aportaria el que faltés. Els
nou intent de crear un cos
municipis, a més, haurien de fereconómicos necesarios
provincial, ja es va plantejar
se càrrec dels sous del personal
para ello”.
seriosament
la
possibilitat
i de la despesa generada per
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començament, Albiol, Alcover,
Alió,
Cabra
del
Camp,
Figuerola, la Masó, Nulles,
Puigpelat, Garidells, Rodonyà i
Vallmoll. Els promotors del
projecte s’adreçaren a la
Diputació provincial per donar
a conèixer l’experiència i
demanar-li que estimulés la
resta de comarques de la zona
a seguir-ne l’exemple. Ja en
aquella època, Valls disposava
d’una dotación voluntària i no
pas permanente integrada per
un capatàs, un conductor, 12
bombers, una autobomba amb
capacitat per a 60.000 litres,
una moto, dos extintors
d’escuma, dos més de bromur
de metil, quatre de pols seca i
Bombers del “Servicio Comarcal de Extinción de Incendios” de Valls l’any 1975
12 destrals, a més d’altre
d’habilitar una mena de servei mancomunat a
material petit. El radi d’acció del parc era de 50
nivell de tot Catalunya, cosa que representants
quilòmetres al voltant de Valls. En aquell primer
de les quatre diputacions van començar a
any de servei comarcal, els bombers ubicats a
debatre des de començament de 1976. L’impuls
la capital de l’Alt Camp van atendre 45 serveis;
a aquesta idea va venir tot just després d’unes
33 a la ciutat i 12 en localitats de la rodalia, amb
jornades tècniques que s’havien celebrat a la
una despesa global de 41.100 pessetes.
fira Expro-foc de Reus aquell mateix any. El
primer que es va poder concretar va ser una
col·laboració mútua de cara la campanya d’estiu
de 1977, que integrava membres dels serveis
d’extinció de les diputacions de Barcelona,
Girona i Lleida, tècnics de la de Tarragona i
representants de l’ICONA. Neixia la Comissió
Consultiva Regional contra Incendis, que va fer
una anàlisi detallada de l’estat en què es
trobaven els diferents cossos de bombers que
existien en aquells moments a Catalunya. Va
ser arran d’aquest treballa que es va poder
redactar el primer avantprojecte d’un servei
nacional català de lluita contra els incendis, que
va ser lliurat al primer conseller de Governació
de la Generalitat recuperada, Frederic Rahola.
L'explosió d'un camió cisterna als Alfacs va ser el servei més important
Però, tot i els problemes d’ordre financer que
que van haver d'atendre els bombers tarragonins abans no es creés el
van impedir Tarragona muntar el seu servei
servei de la Generalitat (foto: Josep Maria Masachs)
provincial de bombers, va haver municipis a la
zona que no es van quedar de braços creuats.
Valls, que disposava del seu propi servei
municipal d’extinció d’incendis des de 1958 (tot i
* Carles Savalls i Ortiz és historiador i periodista, treballa a
que s’ho havia començat a plantejar al 52), va
l’Oficina de Premsa dels Bombers de la Generalitat de
impulsar la creació d’una mancomunitat
Catalunya i és co-autor del llibre “Bombers de Catalunya:
comarcal a l’octubre del 66 amb l’objectiu de fer
història i present”.
que el seu parc donés resposta més enllà del
Fotografies: Arxiu Bombers Tarragona, Arxiu Bombers Valls
seu terme. Lògicament, això significava que la
i Josep M. Masachs.
despesa generada per la instal·lació hauria de
ser pagada per tots aquells municipis als quals
Valls donés servei. S’hi integraren, des d’un bon
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50è ANIVERSARI DE L’ “ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL FUEGO”
Petita ressenya d’aquesta històrica associació de bombers,
degana en el seu àmbit d’actuació, fundada fa 50 anys.
 José Luis Martínez Garrido
Presentació e Història
A molts de vosaltres pot
ser us vingui de nou el
nom
d’ASELF,
però
aquells que teniu un pare
bomber o ho ha estat ,
crec que alguna cosa us
sonarà.
L’any passat, l’ASELF va
complir cinquanta anys
coincidint amb el Congrés
Nacional de Bombers que
es
va
celebrar
a
Saragossa (el XXIIè ). La seva fundació va ser
al 1959 i el 1961 es van aprovar els estatuts.
En aquells anys, les coses eren diferents. Com
és natural no hi havia sindicats per defensar el
funcionariat i ASELF va sortir de la inquietud
d’homes com el Sr. Sabadell o el Sr. Ferrè Bel
de Bombers de Barcelona assessorats pel
coronel Gaudron de França i Moura da Silva de
Portugal.
La presidència i la secretaria general alternaven
entre Madrid i Barcelona, i us sonaran el Sr.
Jordan,
Rifà,
Pou
o
Escobosa
com
responsables en el seu moment de que quasi
tres mil socis tinguessin una veu comuna a
l’Estat Espanyol .
Les cosses van anar canviant, i els Bombers
van trobar altres formes de representació,
allunyant-se de l’Associació i en aquest moment
estem al voltant dels mil socis entre les diverses
categories.
ASELF és una associació sense ànim de lucre,
que està apunt de passar a ser una Associació
d’Utilitat Pública. Està enregistrada en el
Ministeri de l’Interior per la defensa dels fins que
motivaren la seva creació i per tant no té
connotacions laborals fora del personal
administratiu de suport propi . Queda clar que a
diferència d’altres, enregistrades al Ministeri de
Treball, no és un sindicat i no defensa
situacions laborals de persones concretes,

malgrat que la seva independència li porti a
impulsar i/o recolzar demandes d’altres, com la
Plataforma per la Jubilació, d’exitassos resultats
pels Bombers.
Els congressos de l’ASELF reunien Bombers
del país i d’altres de França, Portugal o Itàlia
amb els que es mantenen bones relacions. Les
jornades tècniques estudiaven el tipus de
ràcord, la formació dels Bombers, la
conveniència de la alta o baixa pressió als
vehicles, i d’altres que als Bombers d’ara us
poden semblar que sempre han existit (com el
ràcord Barcelona de 25 mm, presentat pel SPEI
de la Diputació de Barcelona al congrés de
Santander a finals dels setanta), però que s’han
anat fent mica en mica.
En paral·lel es feien competicions tècniques i
físiques, com la maniobra d’aspiració i atac per
nou homes, i el recorregut en una pista de nou
relleus diferents, de 50m. pel mateix personal.
Aquesta mateixa prova era internacional i
l’equip
espanyol
guanyador
anava
de
representant a la competició que organitzava i
organitza el CTIF (Comitè Tècnic Internacional
del Foc), fins que van faltar les subvencions i
ara va el que es prepara amb gran il·lusió i s’ho
pot pagar. (L’any passat, el Consorcio de
Bomberos de Tenerife).
Aquesta mateixa prova, modificada per quatre
Bombers, es feia a la Diputació de Barcelona
abans del traspàs a la Generalitat.
El canvi
Malgrat la intenció de successives direccions, el
pes de l’ASELF va anar minvant, i la presència
dels Bombers als congressos era molt curta, pel
que es va intentar revifar l’interès dels socis
(sobre tot dels Bombers de base) i els
congressos van passar a tenir un apartat de
Tallers pràctics presentats i executats pels
propis Bombers que van ser un èxit de
participació, (congrés de Saragossa el 1999)
mentre no es deixaven els temes tècnics de
prevenció, tecnologies o investigació, de
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manera que ara, no s’entén un congrés de
l’ASELF sense pràctiques d’equips respiratoris
en túnels, càmeres tèrmiques, conducció de tot
terrenys, o rescat en alçada tot amb l’equip
d’intervenció corresponent.
Personalment haig de lamentar que la nostra
Direcció (ara ja la vostra) mai hagi volgut
propiciar la participació dels Bombers de la
Generalitat en aquestes pràctiques, malgrat
haver estat convidada habitualment, dons en
molts congressos he estat el responsable del
seu desenvolupament.
Un pas endavant
Aquest canvi no s’ha aturat, i ASELF, conscient
de les mancances de formació dels Bombers,
ha creat i habilitat diversos equips de formadors
i Grups Tècnics, que, de manera voluntària (cal
dir-ho, en dies lliures, deixant part del seus
ingressos a l’Associació ), seriosa i rigorosa,
desenvolupen els aspectes tècnics i operatius
relacionats amb cadascuna de les àrees i a
més, imparteixen cursos i jornades d’equips
respiratoris (amb procediment de localització,
recerca i rescat), tècniques avançades
d’intervenció
en
incendis
d’interior,
escarceració,
apuntalaments,
motoserres,
comandament i control, i d’altres.
Aquestes activitats poden ser aprofitades tant
pels socis, com pels Serveis que ho sol·licitin.
Històricament, ASELF ha format part del CTIF
(Comitè Tècnic Internacional del Foc) del qual
formen part més de cent països, i que en
disposa de comissions tècniques com focs
forestals, matèries perilloses, aeroports, túnels i
alguna cosa més.
Aquesta associació i una interessant relació
amb Suècia ha suposat la entrada de l’ASELF
en temes de formació específics que s’ha
plasmat en CD’s interactius (ja en poder de
l’ISP) sobre focs d’interiors, matèries perilloses
o el projecte Cobra, que afegeix un element
més en l’accessibilitat als edificis en una
intervenció dels Bombers.
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En aquesta línea ASELF té grups de treball
sobre
aquests
temes,
nacionals
o
internacionals, i acaba d’obrir-se un altre sobre
intervencions en parcs eòlics, al que s’ha
convidat a Serveis interessats en participar-hi.

Fuego
“Fuego” és la
revista
de
l’Associació
que va sortir
per
primera
vegada
en
1965 sota el
nom d’ASELF,
órgano oficial
de
la
Asociación
Española
de
Lucha contra el
Fuego.
Posteriorment,
en 1982 passa
al nom actual.
Igual
que
l’ASELF, la revista ha tingut moments bons i no
tant bons, i en l’actualitat, amb una tirada de
2500 exemplars, quatre vegades l’any, arriba
als socis, a tots els parcs de Bombers de l’estat
i alguns dels països del voltant.
En aquesta revista apareixen articles de
sinistres, articles tècnics sobre materials,
prevenció, legislació, opinions i d’altres noticies.
Els socis, personals o d’entitats col·laboradores,
poden
comunicar-se
amb
l’Associació
mitjançant els seus correus electrònics
administracion@aself.com,
comunicacion@aself.com o per la web
www.aself.es .
Us demano perdó per la llarga exposició, però
com podeu veure, els bombers no s’acaben a
Catalunya i alguns, fins i tot parlen entre ells i
deixen escrites les seves inquietuds.
Ara que ja sabeu qui som a l’ASELF us convido
a col·laborar amb nosaltres.

* José Luis Martínez Garrido. Vicepresident d’ASELF. Va ser
primer cap de l’Escola de Bombers de Catalunya.
Sotsinspector jubilat del Cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya.
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HA ESTAT NOTÍCIA...
¾ Inaugurat el nou parc de Bombers
d’Amer
El 3 d’octubre el secretari general d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, Joan
Boada, acompanyat per l’alcalde d’Amer, Narcís
Junquera, pel subdirector general operatiu del Cos
dels Bombers de la Generalitat, Joan Rovira, i pel
cap del parc de Bombers d’Amer, Manel Gallardo,
entre d’altres autoritats, va inaugurar el nou parc
ubicat al carrer de la Pujada de l’Estació. Les
instal·lacions són de planta baixa i primera planta
i ocupen una superfície de 300,18m². A la planta
baixa hi ha l’operativitat del parc amb la zona de
vehicles i a la planta primera les dependències per
descans del personal. El parc de Bombers d’Amer
té 21 bombers (20 funcionaris i 1 voluntari) i una
dotació d’una autobomba rural, una autbomba
urbana i un vehicle de personal.

¾ Simulacre en el túnel de Bracons
Els Bombers de la Generalitat van treballar la
matinada del 19 d’octubre en un exercici de
simulació d’un accident de trànsit entre dos
vehicles amb incendi dins el túnel de Bracons, que
uneix Osona i la Garrotxa. L’objectiu d’aquest
exercici, en què hi han pres part Bombers de
parcs de totes dues comarques, ha estat posar a
prova l’operativitat en aquests mena de serveis i la
coordinació entre efectius i la sala de control que
acostumen a ser requerits en una emergència
d’aquest tipus. La intervenció dels Bombers, que
hi ha destinat nou dotacions, ha consistit, en un
primer moment, a accedir a l’interior del túnel per
la boca sud, la de l’Osona, i posteriorment rebre
l’ajuda dels efectius provinents de la boca nord.
Les tasques que hi ha fet han estat les de sufocar
l’incendi que afectava al cotxe accidentat,
excarcerar les víctimes atrapades del vehicle que
havia bolcat i localitzar entre el fum els ocupants
de l’altre per evacuar-los a l’exterior, a una zona
segura. Prèviament, els Bombers han hagut de fer
les pertinents valoracions per tal de planejar la
manera més segura d’actuar i decidir per quina
boca s’hi havia d’accedir, tot tenint en compte la
direcció del fum que s’estava evacuant.

¾ Incendi en una indústria de
Montgat
Fins a onze dotacions dels bombers van
col·laborar en les tasques d'extinció d’un incendi
ocorregut en una nau industrial de Montgat
(Maresme) el 24 d’octubre. Les flames havien
aparegut a dos quarts de tres a l'exterior d'una
fàbrica situada al carrer d'Arno Jager de la
localitat, cremant un camió carregat de palets de
fusta i un magatzem exterior que era al pati del
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recinte, dedicat al paper i la fusta. El foc es va
traslladat a la planta baixa d'un edifici annex, un
taller tèxtil de 200m² cremant una quarta part.
L’incendi va obligat a desallotjar tres persones que
vivien a la planta superior de la nau.
¾ Set hectàrees cremades en un

incendi forestal a Montblanc
A primeres hores del matí del 26 d’octubre els
Bombers de la Generalitat es va originar un
incendi forestal a l’alçada del Km 33 de la C-14, a
la vora de la via del tren, a Montblanc (Conca de
Barberà). Trenta dotacions dels Bombers, cinc
dels quals mitjans aeris, van treballar en la seva
extinció amb tres focus, dos dels quals, situats als
punts quilomètrics 59 i 60 de la via del tren, i el
tercer focus es troba a l’alçada del cementiri de
Montblanc. A causa del fum i dels treballs
d’extinció es va tallar la circulació a la carretera
C14, al seu pas per Vilaverd. La circulació de
trens entre Reus i Montblanc també va ser
interrompuda unes tres hores. El foc va cremar
aproximadament 7,4 hectàrees de pi blanc i
matolls.
¾ Resolució del CIC sobre

informacions de La Vanguardia de
l’incendi d’Horta de Sant Joan
A mitjans d’octubre el Consell de la Informació de
Catalunya, òrgan d'autoregulació de la professió
periodística a Catalunya que vetlla pel compliment
del Codi deontològic dels periodistes, va
dictaminar que el diari La Vanguardia va vulnerar
els articles 9 (respectar el dret a la imatge i la
intimitat de les persones) i parcialment el 3
(rectificar diligentment) del Codi deontològic en les
seves informacions sobre el tràgic accident de
l’incendi d’Horta de Sant Joan de juliol de 2009. La
Resolució és el resultat de les queixes
presentades pel Departament d’Interior i la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvaments per les informacions publicades per
La Vanguardia titulades “El jefe del fuego de Horta
llegó pasada la tragedia” i per la difusió al mateix
diari d’un vídeo manipulat amb imatges que no
eren d’Horta de Sant Joan i un muntatge de veus,
i dels arxius sonors amb veus de les víctimes.

¾ Onze persones intoxicades per
una barreja de productes químics
a Figueres
Els Bombers de la Generalitat van rebre al migdia
del 29 d’octubre un avís, d'un incident ocorregut a
la piscina municipal de Figueres (Alt Empordà).
Per un error de subministrament s'havia produït
una barreja de productes químics, àcid sulfúric,
diluït al 45% (salfumant) i hipoclorit sòdic diluït al
15% (lleixiu). En total s'havien barrejat uns 300
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litres. Com a conseqüència, onze persones van
resultar intoxicades, per la inhalació de la barreja
tòxica i van ser traslladades a l'Hospital de
Figueres. Fins al lloc es van desplaçar vuit
dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van
ajudar a l'evacuació de les dotze persones que es
trobaven a la piscina en el moment de l'incident i
van abalisar, ventilar i inspeccionar tant la zona
afectada com la resta de les instal·lacions. També
s'hi van desplaçar 4 patrulles dels Mossos
d'Esquadra, serveis sanitaris i efectius de la policia
local.

¾ Un incendi calcina un taller a
Martorell
poc abans de les 12.00 h del 30 d’octubre els
propis Bombers del Parc de Martorell van detectar
una columna de fum al polígon industrial Can Bros
de Martorell (Baix Llobregat). En acostar-s'hi per
realitzar una revisió més acurada, van donar a la
Sala de Control l'avís i es va mobilitzat fins a una
vintena de dotacions a causa de l’incendi que
afectava el taller de l'empresa 'Kustom School',
una nau de 750 m², i que es dedicava al tuning de
vehicles. El foc va calcinar totalment el taller i les
naus industrials del costat no van resultat
greument afectades, encara que el foc va tombar
les parets de tancament de l'estructura. No va
haver-hi cap persona afectada a conseqüència de
l’incendi.

¾ Cremen quatre naus industrials en
un incendi a Montmeló
Els Bombers de la Generalitat van ser alertats, la
mitjanit del 3 novembre, d'un incendi que afectava
una nau industrial al carrer Indústria de Montmeló
(Vallès Oriental). Les flames van afectat quatre
naus industrials, dues de les quals van quedar
completament calcinades. Una vintena de
dotacions de Bombers van treballat durant la nit
per extingir un incendi que no va provocar ferits ni
va obligar a fer evacuacions. L’incendi es va
originar en un magatzem d’una sola planta on
s’emmagatzemaven productes per a l’alimentació i
va poder ser extingit al cap de dotze hores.

¾ Bombers de la Generalitat
col·laboren en les tasques
d’extinció d’un incendi a Osca
Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat
procedents dels parcs de Lleida, Cervera,
Almacelles i Balaguer van col·laborar al llarg de la
nit del nit del 2 novembre, en les tasques
d'extinció d'un incendi en una indústria a Albalate
de Cinca, a Osca. Les flames van afectar
l’empresa “Kor Kosmetic” i els bombers d’Aragó
van demanar ajuda al no poder controlar el foc.
Les tasques d’extinció van durar fins el matí.
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¾ Un incendi destrueix una nau
industrial a Berga
Fins a una trentena de dotacions dels Bombers de
la Generalitat es van desplaçar el 2 de desembre
al polígon industrial La Valldan de Berga
(Berguèda) per treballar en les tasques d’extinció
d’un incendi que va crema totalment una nau
d’uns 1.200 m², que pertany a una empresa
dedicada al transport de mercaderies. L’incendi,
es va poder contenir en la nau tot i que dues naus
més van resultat lleument afectades. Com a
mesura preventiva van ser desallotjats els
treballadors de totes les naus. Cap persona va
resultat ferida.

Espectacular columna de fum de l’incendi de Berga

¾ Arxivada la denúncia pel parc de
bombers de Joan Miró
La Fiscalia Superior de Catalunya va arxivar a
finals de setembre la denúncia que va presentar
un grup de veïns de l'Eixample a finals de l’any
2009 per presumptes irregularitats en el trasllat de
l'històric parc de bombers de Provença al parc de
Joan Miró, mentre duressin les obres d'ampliació
de l'Hospital Clínic. En el decret d'arxivament, el
fiscal manté que no hi ha indicis de delicte ni en la
concessió de la llicència de construcció del parc
provisional ni en les condicions de licitació i
assumpció de costos de les obres. Entre altres
qüestions, es qüestionava un conveni entre
administracions. El fiscal calcula que la
discrepància dels veïns amb la ubicació de les
instal·lacions hauria de ser dirimida mitjançant una
reclamació administrativa o davant els tribunals
contenciosos, perquè no s'ha apreciat cap indici
d'infracció penal.

¾ XX
Jornades
Nacionals
de
Sanitaris de Bombers d'Espanya
La seu del Departament d'Interior a Barcelona va
acollir aquesta convenció els dies 18 i 19 de
novembre amb l’objectiu intercanviar informació i
fomentar el suport tècnic i professional entre els
equips de sanitaris dels cossos de bombers de
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l'estat. Al llarg dels dos dies, sanitaris de bombers
van intervenir en les ponències, es va realitzar un
taller d'auscultació i es van fer diverses
presentacions de nous materials mèdics per a
emergències a càrrec d'empreses especialitzades.
L'Associació de Sanitaris de Bombers d'Espanya,
entitat organitzadora, va aprofitar aquest
esdeveniment per celebrar l’Assemblea General.
¾ El parc de Bombers de Montjuïc

incorporarà una reproducció de
l'escut històric del cos
El futur parc de Bombers de
Montjuïc incorporarà, a la
seva
façana,
una
reproducció de l'escut de
Bombers de Barcelona de
l'antiga façana del parc de
l'Eixample, al carrer de
Provença. Aquest emblema,
que integra els símbols de
l'escut de la ciutat, la torre en flames amb el pic i
la pala identificativa de bombers i el ratpenat, s'ha
fet amb pedra artificial. Tot i que l'escut es va
emplaçar ja als parcs de l'Eixample i del Poblesec, ara s'ha volgut col·locar també al futur parc
del passeig de Josep Carner, a Montjuïc. Aquesta
iniciativa dóna continuïtat a la política de
recuperació del patrimoni històric del cos dels
Bombers de Barcelona.

¾ Bombers de Barcelona es
manifesten durant el pregó de
Festa Major
Amb unes samarretes en què es podia llegir
“Bombers en lluita” i fent sonar xiulets, una
trentena de membres del cos que portaven
pancartes reclamant més inversió i lamentant que
l'alcalde, Jordi Hereu, no atengui les seves
reivindicacions, es van manifestar el 23 de
setembre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona
mentre una pantalla gegant oferia l'acte celebrat a
l'interior de l'Ajuntament per donar el tret de
sortida als actes previstos amb motiu de les festes
de la capital catalana.

¾ Inaugurat el nou parc de Bombers
de Santa Coloma de Farners
El secretari general d'Interior,
Joan Boada,
acompanyat per l'alcalde de Santa Coloma de
Farners, Antoni Solà; pel subdirector general
Operatiu de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments, Joan Rovira; pel cap de la Regió
d'Emergències de Girona Enric Cano, i pel cap de
parc de Santa Coloma de Farners, Ferran Font,
entre altres autoritats va inaugurar el 3 desembre
el nou parc de Bombers de Santa Coloma de
Farners (La Selva) després de les obres de
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reforma i ampliació. Amb les obres, s'amplia el
parc cap a l'est per a la construcció de noves
dependències i es rehabiliten les cotxeres. El parc
consta de dos cossos principals, un per les
dependències, que té dues plantes, i l’altre per la
cotxera. l'extrem de l'edifici hi ha un cos amb
accés independent que correspon a les noves
dependències del taller ràdio. També s'ha
construït una zona poliesportiva i un aparcament, i
s'han fet treballs de pavimentació. El parc de Sant
Coloma de Farners té 37 bombers, 20 funcionaris,
12 voluntaris i 4 epaf i disposa de 2 autobombes
rurals pesades i 2 vehicles de personal i càrrega.

¾ Bombers de la Generalitat i de
l'Ajuntament de Barcelona signen
un conveni de col·laboració
Els responsables del Departament d’Interior i de
l’Ajuntament de Barcelona van signar el 3 de
novembre un conveni de col·laboració que
permetrà els respectius cossos de Bombers
col·laborar en diferents àmbits. L’objectiu principal
del conveni és la dinamització professional dels
dos col·lectius i el compromís d’ajuda mútua
recíproca en qualsevol intervenció . Fins ara, els
bombers de totes dues administracions ja
col·laboraven donant-se suport humà i material en
emergències greus, bé a la ciutat de Barcelona o
a la seva rodalia. El conveni tindrà una durada de
dos anys, però es prorrogarà automàticament de
manera successiva per períodes d’igual durada
sempre que no se’n denunciï la seva renovació.
Amb l’acord, i de forma específica, ambdós
cossos intercanviaran informació cartogràfica,
començaran a utilitzar la mateixa xarxa de
comunicacions i faran divulgació conjunta dels
consells de prevenció i d’autoprotecció davant el
risc, entre d’altres aspectes
¾ Els Bombers de la Generalitat

participen en el congrés
"Seguridad en Montaña"
Entre els dies 10 i 12 de novembre es va celebrar
a Saragossa, el primer congrés “Seguridad en
Montaña”, organitzat pel Govern d’Aragó. Les
jornades tenien l’objectiu de propiciar un debat
conjunt i una reflexió en profunditat sobre la
seguretat a la muntanya i van aplegar
representants de tots els col·lectius que hi
intervenen o hi estan implicats.
¾ Es celebra el Fòrum Bombers
El passat 10 e desembre a la seu de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya es va celebrar el
Fòrum Bombers amb l’objectiu de discutir,
debatre, trobar-se i expressar-se per tal de
dinamitzar i millorar el Cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya. Va tenir força
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participació i durant la jornada es van escoltar
diferents i interessants comunicacions i es va
participar en taules rodones.
¾ Interior signa el conveni que

cedeix als Bombers de la
Generalitat l'ús d'un nou vehicle
per a emergències ferroviàries
El Departament d’Interior i l’empresa 'TP Ferro
Concesionaria S.A' van signar el 16 de novembre
un conveni de col·laboració per a la cessió d'ús
d'un vehicle d'emergències habilitat especialment
per a treballar a l'interior de túnels ferroviaris. El
nou vehicle serà gestionat pels Bombers de la
Generalitat en cas d'una emergència ferroviària en
el túnel del Pertús, de la línia del tren d'alta
velocitat que unirà Figueres amb Perpinyà.

- 19 -

¾ Canvis al Departament d’Interior i

a la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments
Arran de la victòria de Convergència i Unió en les
eleccions del 28 de novembre al Parlament de
Catalunya, s’han produït una sèrie de canvis en el
Departament d’Interior. Olga Lanau, directora
general de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament va ser cessada el 14 de desembre. El
seu càrrec, l’ocupa des del 12 de gener, Jordi
Gassió i Borràs. Des del 28 de desembre, Felip
Puig i Godes és el nou conseller d’Interior, en
substitució de Joan Saura. Des del 30 de
desembre, Xavier Gibert i Espier és el nou
secretari d’Interior, substituint a Joan Boada.
¾ El conseller Saura inaugura el curs

de Formació Bàsica de Bombers
amb 176 aspirants
El 12 de novembre el conseller d’Interior Joan
Saura,
acompanyat
d’altres
autoritats
i
responsables de Bombers va inaugurar el curs de
Formació Bàsica de Bombers amb 176 aspirants,
dels quals 9 són dones. Una vegada superat el
curs, els aspirants finalitzaran el procés selectiu
amb un període de pràctiques a un parc de
bombers. Els alumnes rebran formació sobre
matèries molt diverses, com extinció d’incendis
forestals o urbans, cartografia, atenció sanitària i
psicològica a les víctimes de sinistres,
apuntalaments, o risc químic, entre d’altres.
El nou camió de Bombers, adaptat per a emergències dins el túnel
del Pertús, circula tant per carretera com per damunt dels rails

¾ Es recapten 8.000 euros per a La

Marató de TV3, amb el calendari de
bombers 2011-2012
Un grup de Bombers de la Generalitat han
recaptat 8.000 euros per a La Marató de TV3
gràcies a la venda del calendari de bombers 20112012 i gràcies als diferents actes promocionals
que s’han dut a terme en les primeres setmanes
del mes de desembre arreu de Catalunya.

¾ Els Bombers de la Generalitat i

entitats excursionistes debaten
sobre seguretat a la muntanya
El 18 de novembre els Bombers de la Generalitat i
entitats excursionistes van participar en un debat
sobre seguretat a la muntanya en el marc del 28è
Festival Unnim de Cinema de Muntanya de Torelló
(Osona). El debat obert també al públic assistent
amb torn de paraula tenia com a objectiu
d'abordar i conscienciar sobre la importància de la
seguretat a la muntanya.
¾ Incendi d'indústria a Riudellots de

¾ Quatre bombers ferits en un

accident de trànsit
La nit del 14 de desembre, quatre membres del
cos de Bombers de la Generalitat van resultar
ferits en xocar els dos vehicles en què viatjaven.
Els bombers tornaven d'atendre una falsa alarma
a Palafrugell (Baix Empordà) i dos vehicles una
autoescala i una bomba rural pesant del parc de
bombers de Palafrugell van xocar frontalment a
l'avinguda Vicenç Bou de la urbanització AiguaXellida del municipi. Un bombers va resultar il·lès,
dos més ferits lleus i el quart ferit de gravetat amb
contusions i fractures.

la Selva
A mitja tarda del 9 de desembre es va declarar un
incendi a l’empresa Carns Olesa situada al
Polígon Industrial Polingesa del municipi de
Riudellots de la Selva (La Selva). El foc s’ha donat
per controlat, 24 hores més tard, una vegada els
Bombers han pogut apagar la part de magatzem
frigorífic que quedava per extingir i que estava
plena de palets amb carn d’especejament. Una
quinzena de dotacions van treballar en la seva
extinció.
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IMATGES

Bombers de Manresa en la festa patronal de l’any 1950. Procedència de la fotografia: publicada en el llibre ”Els Bombers a
Manresa: 150 anys d'història: 1853-2003” de Gal·la Garcia i Casarramona.

Cos de Bombers Voluntaris de La Llacuna, l’any 1989. Procedència de la fotografia: Arxiu Bombers de La Llacuna
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