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EDITORIAL 
 
 
Potser les nostres editorials poden semblar repetitives i que sempre parlem del mateix, però 
els fets ens van donant la raó.  
El passat 22 de juny es va inaugurar a Saragossa el “Museo del Fuego y los bomberos”. En 
el museu s’exposa tot allò relacionat amb bombers de Saragossa, de l’Aragó i de la resta del 
món. A tenir en compte que una part del material del museu prové de col·leccions privades 
de Catalunya, potser perquè a casa nostra no van trobar el recolzament per conservar el 
seu material... 
No cal dir que el Museu és tot un èxit. En només 15 dies va aconseguir 4.500 visites. Com a 
catalans, només podem fer dues coses: alegrar-nos i lamentar-nos. 
Alegrar-nos, ja que a poques hores en cotxe podem gaudir d’un magnífic museu sobre 
bombers.  
Lamentar-nos perquè a casa nostra no en tenim cap. A principis dels anys 90, la Generalitat 
va fer un projecte de museu a Celrà. L’edifici per ubicar-ho era l’antiga Fàbrica Pagans, amb 
més de 72.000 metres quadrats. Era un edifici modernista que calia rehabilitar-lo i malgrat el 
projecte, la presentació i les intencions, aquest museu mai es va arribar a fer.  La idea era 
fer un Centre Cultural de Bombers de Catalunya. Fins i tot va haver-hi una presentació 
oficial del projecte, amb el conseller de Governació Josep Gomis en el mes de febrer de 
1992, poc dies abans de l’inici d’una campanya electoral. L’any 1994, el Departament de 
Governació va renunciar públicament al projecte, per manca de pressupost, es va dir, i va 
retornar a l’Ajuntament les naus de la fàbrica destinades al museu. La premsa de l’època va 
denunciar que malgrat haver començat les obres i adquirir compromisos de contractació i de 
patrocini, tot va ser una jugada de CIU per treure rendiment electoral.  
D’això ja fa 20 anys i els bombers catalans continuem sense un museu nacional de 
bombers.  
Un museu sempre és un referent que permet projectar la vida cultural d’una ciutat o un 
territori, i que alhora, atrau visitants que ajuden a reactivar l’economia. Un museu és un 
centre magnífic de coneixements per a la societat, però sobretot per als infants.  
En el nostre cas, fer un museu de bombers, on s’expliqui la història, on es tractin temes 
relacionats amb el foc, la seguretat, la  prevenció, la protecció, que esdevingui alhora un 
espai científic i lúdic, però també un espai de recerca, d’innovacions, d’investigació i 
d’avenços aplicables a l'heterogeni àmbit d'actuació deis bombers seria un important pol 
d’atracció turística i de reactivació econòmica. Invertir en cultura també dona beneficis i no 
cal trobar diners només en els jocs d’atzar. Més museus i menys casinos, és el que 
necessita Catalunya si vol esdevenir un país de qualitat educativa, d’investigació i cultural, si 
realment vol ser un referent europeu de prestigi.  
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EL PRIMER BOMBER DE BARCELONA 
QUE ARRIBA ALS 100 ANYS  

 
El passat mes de juny, Pere Senserrich, bomber de Barcelona va 
complir 100 anys. El diari Ara, li va fer un petit reportatge que 
publiquem a continuació.  
 

 Albert Om 
 
Aquesta setmana serà moguda per a Pere 
Senserrich. Dimecres (13 juny) es convertirà en el 
primer treballador del cos de Bombers de 
Barcelona que fa 100 anys. Li esperen festes i 
homenatges amb la família, a la residència on viu i 
amb els seus excompanys de feina. Però a ell mai 
li ha agradat penjar-se medalles: "Si jo no hi volia 
arribar als 100..." 
Pere Senserrich encara és un home valent i 
enèrgic. "Amb gènit ", que diu ell. El dia que 
l'anem a veure està enfadat perquè algú li ha collit 
les faves d'una manera tan maldestra que li ha 
arrasat la plantació. El Pere s'encarrega de l'hort 
de la residència Betània, a Vallvidrera. Tot el dia 
remena per fora. "M'estimo més això que estar-me 
a dalt amb els vells", deixa anar com si ell no fos 
l'home més gran de la residència. L'any passat li 
van detectar un herpes zòster i va estar uns 
mesos fotut. Ara torna a estar en forma: "Però ja 
m'ho va dir el metge: fins als 99 jo era un jove. 
Aquest és el meu primer any de vell". 
 
Fill de masovers 
Va néixer el 13 de juny del 1912 a Can Fatjó, una 
masia de Sant Just Desvern. Els seus pares eren 
els masovers de la finca fins que se'n van anar a 
viure a Vallvidrera. Allà va conèixer Maria 
Comajuncosa, la dona de la seva vida, amb qui va 
tenir dos fills -la Montserrat i el Pere- i amb qui va 
fer un trajecte de més de 70 anys junts. El 2007 es 
va quedar vidu i va ser llavors quan va decidir 
entrar a la residència Betània. 
No s'hauria de moure de Vallvidrera, des d'on diu 
que hi ha "la millor vista del món". No s'hauria de 
moure de la seva estimada Betània, on ja havia fet 
moltes obres de paleta i havia plantat la majoria 
d'arbres. Pere Senserrich va pertànyer al cos de 
Bombers de Barcelona durant 41 anys i va arribar 
a ser-ne el cap de guàrdia. Recorda, sobretot, les 
riuades del Vallès del 62, quan va passar nou dies 
fora de casa i quan en una sola nit van trobar 84 
cossos sense vida. 
"És molt dur veure tanta gent morta. Només hi ha 
una cosa que ho compensi: trobar algú viu entre la 
runa. Fa tanta il·lusió!" Recorda com si fos ara 
l'accident d'un avió al Montseny el 1970 i l'explosió 

del carrer 
Capità Arenas 
de Barcelona 
el 1976. "Com 
a cap de 
guàrdia jo 
entrava a tot 
arreu el 
primer i mai 
vaig tenir por. 
Això sí, la 
meva dona 
m'havia hagut 
de rentar 
molts vestits plens de sang". 
El coratge és un dels seus valors. També la 
dedicació al treball. Compaginava la feina de 
bomber amb la de paleta i els diumenges feia de 
jardiner. Com tants homes de l'època, treballava 
per donar un futur als seus fills millor del que ell 
havia pogut tenir. Per mantenir la família, amb 
prou feines la veia. "Des dels 15 anys he treballat 
quinze i setze hores al dia. Catorze el dia que 
menys. A mi no m'hauries trobat mai en un bar. Hi 
entrava si tenia set, i fora. Ara la gent em sembla 
que pensa més en el sou a final de mes que en la 
feina. A mi m'agradava ser bomber". La seva vida 
és la residència, les seves flors, els seus arbres i 
el seu hort, amb tomàquets, faves, pebrots i 
albergínies. De tant en tant, toca sortida amb una 
colla de bombers jubilats: "Llavors sí que prenc 
una copa de conyac per no fer el ridícul". Pere 
Senserrich no beu ni fuma, però tampoc vol donar 
cap consell per arribar als 100 anys. 
-I a partir d'ara què, Pere? ¿El puc venir a veure 
quan en faci 105? 
-Jo ja he arribat massa lluny. Ho tinc tot arreglat 
per marxar. Els ulls els he donat a la clínica 
Barraquer i tot el cos a l'Hospital Clínic. Quan ho 
vaig veure, em va agradar. Vaig pensar: aquí hi 
estaré bé.  
 
Article publicat al diaria Ara 10/06/2012 
 
* Albert Om, periodista.  
Fotografies: Diari Ara 
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LA HISTÒRIA NO PARLA  
DE BOMBERS 

 
El diari terrassenc “La Torre” va entrevistar al nostre director, a 
finals de maig passat i a continuació publiquem tota l’entrevista.  
 

 Albert Prieto

La història dels bombers és l'especialitat del 
terrassenc Marc Ferrer. Té, entre els seus objectius, 
el de donar als Bombers el lloc que mereixen. Va 
néixer a Terrassa l'any 1974. El seu primer contacte 
amb els incendis va ser l'any 1994, quan Catalunya 
va ser arrasada pel foc i Marc Ferrer es va presentar 
com a voluntari. Des del 1996 va ser a l'ADF de 
Viladecavalls i des del 1999 va ser auxiliar forestal. 
Ferrer és des del 2005 bomber voluntari al parc de 
Matadepera. Com a historiador, s'ha dedicat a la 
recerca i difusió de la història dels Bombers a 
Catalunya. És coautor dels llibres 'Bombers de 
Catalunya, història i present" i "Història del Cos de 
Bombers de Terrassa". També edita la revista digital 
"L'Apagafocs". Un dels somnis de Marc Ferrer és 
obrir un museu de la història dels Bombers, tot i que 
reconeix que és una tasca difícil perquè hi ha molt 
poc material antic conservat als parcs. 
 
 -Quina és la importància històrica dels 
Bombers a Terrassa? 
El cos de Bombers de Terrassa és un dels més 
antics del Vallès, del 1879. I el de Matadepera, 
que ara celebra els 30 anys, és un dels primers 
parcs voluntaris de Catalunya. A Terrassa el parc 
de Bombers és present a la història de la ciutat 
des dels seus orígens, sobretot en focs d'indústria. 
A principis del segle XX la majoria d'indústries es 
van cremar, tard o d'hora; i als anys setanta, 
coincidint amb la crisi del tèxtil, casualitat o no, 
moltes fàbriques es van cremar i van aprofitar per 
tancar. També hi ha un paper rellevant dels 
bombers en tots els esdeveniments sociopolítics, 
com la Guerra Civil o les riuades, sobretot les del 
1962. 
 
-La seva especialitat és el paper dels bombers 
en la Guerra Civil. 
A l'inici de la guerra els Bombers van tenir molta 
feina amb la crema d'esglésies. Terrassa no va 
ser una ciutat bombardejada, però dos bombers 
terrassencs van participar en una expedició 
catalana a Madrid per donar suport, el juliol de 
1937. Un bomber va ser mort per les tropes 
republicanes el dia que les tropes feixistes 
entraven a Terrassa: les circumstàncies del fet 
encara són confuses. Era un bomber que havia 

marxat al front amb el bàndol republicà i va ser 
assassinat per republicans. He investigat i algunes 
fonts apunten a una revenja personal, però mai 
n'he tret aigua clara. Després hi ha haver un 
bomber afusellat per Franco al Camp de la Bota 
per militar a la CNT. 
 
 -Els Bombers són els grans oblidats en la 
Història? 
Sempre m'ha molestat que el paper dels bombers 
no estigui explicat quan es parla d'aquests 
episodis. Si mires llibres d'història, de la guerra o 
de bombardejos, dels bombers ningú no en parla. 
Els focs no es van apagar sols, i de sota els 
edificis enderrocats per les bombes eren els 
bombers els qui rescataven la gent. Tampoc mai 
no surten els bombers a les pel·lícules, i quan hi 
surten ho fan amb els típics clixés de "tios" forts o 
que o que es despullen; parlen del mite sexual 
però no expliquen la seva feina.  
 
-D'on ve la seva afició a la història dels 
bombers? 
Per la convergència de les dues aficions. Tenia 
molt clar que volia estudiar Història. Pel 125è 
aniversari dels Bombers de Terrassa vaig 
proposar fer un llibre de la seva història. Vaig 
començar a investigar i només hi havia tres llibres 
publicats a Catalunya sobre la història dels 
Bombers, i amb pinzellades molt genèriques. 
Després vaig fer de professor d'història de 
Bombers a les noves promocions. 
 
 -I què s'hi troba en estudiar aquest àmbit de la 
Història? 
De mica en mica descobreixes coses que no 
sabies. Hi ha històries locals que entren en 
contradicció amb altres històries locals. És un 
trencaclosques que esperem que algun dia es 
pugui resoldre. El problema és que als parcs hi ha 
molt poca documentació física, perquè s'ha llençat 
o s'ha perdut. Ens hem de remetre a la premsa de 
l'època, a actes i papers municipals i a la tradició 
oral, que es perd perquè la gent es fa gran, confon 
dates i els records s'acaben esborrant de la 
memòria. 
* Albert Prieto és periodista.  



L’APAGAFOCS                             -número 15. juliol 2012-  - 5 - 

1937: BOMBERS CATALANS A MADRID 
 
Un episodi força desconegut de la nostra història més recent i 
que aquest mes de juliol es compleixen 75 anys d’una expedició 
de bombers catalans que van anar a Madrid, en plena Guerra 
Civil, per ajudar els apagafocs de la capital espanyola, que 
estava sent assetjada per les bombes franquistes.  
 

 Marc Ferrer i Murillo  
 

 

A partir del 
mes de 
novembre de 
1936, la ciutat 
de Madrid va 
ser assetjada 
per l’exèrcit 

del General Franco amb la intenció de 
conquerir-la, però vist el fracàs terrestre, des del 
mes de març de 1937 els feixistes inicien una 
operació aèria per tal d’esgotar la ciutat i la 
resistència dels madrilenys.  
A Catalunya, els responsables de la Federació 
Catalana de Bombers (una organització 
formada per la majoria de cossos de bombers 
catalans amb la intenció de coordinar-se i 
defensar els seus interessos) van tenir la idea 
de rellevar els apagafocs de Madrid per què 
aquests prenguessin un descans a Barcelona 
durant un mes en la feixuga tasca que 
realitzaven, ja que el Cos de Bombers de 
Madrid estava exhaust per la guerra (fins a 5 
bombers ja havien mort a causa de les bombes) 
i per aquelles dates, la situació en la reraguarda 
catalana era molt més tranquil·la que no pas a 
la reraguarda madrilenya. 
A principis de juliol de 1937 uns representants 
de la Federació van viatjar fins a la capital 
castellana i allà van exposar les seves idees. A 
Madrid, els madrilenys van acceptar de molt bon 
gran l'ajut dels seus companys catalans, però 
en cap moment van voler ser rellevats dels seus 
llocs, i van voler continuar treballant malgrat les 
bombes faccioses. 
A mitjans de juliol, la Federació va fer una crida 
a tots els municipis amb cossos de Bombers per 
tal que enviessin bombers per ajudar als Cos de 
Bombers de Madrid. La crida de solidaritat es va 
traduir en un primera expedició formada per una 
trentena de bombers.  
El dia 14 de juliol, abans de marxar cap a 
Madrid, una representació de la Federació de 

Bombers es va personar al Palau de la 
Generalitat, per saludar el President Companys 
i reiterar-li la seva adhesió. Allà van manifestar 
que desitjaven fer present que son els bombers 
de totes les seccions de Catalunya, sense 
excepció, els qui que portaran la seva ajuda al 
poble madrileny. 
Instal·lats a Madrid, una de les primeres 
impressions que van copsar els bombers 
catalans va ser les diferències d’equipament i 
material entre els ells i madrilenys, sent els 
d’aquests darrers molt millor. Per tal de pal•liar 
les mancances d’equipament, els apagafocs 
catalans es van deixar i repartir peces de roba 
entre ells. A Madrid també es van trobar amb 
alguns inconvenients respecte a la manutenció i 
l’hospedatge, que van ser solucionats per una 
petita subvenció de la Generalitat cap al Comitè 
Central del Socors Roig Internacional.  
Durant els primers dies, els catalans van 
realitzar pràctiques conjuntes amb els seus 
col·legues madrilenys, per conèixer el material i 
la manera d’organitzar-se i treballar, destacant 

Foto de la primera expedición dels bombers catalans
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que feien sortides per incendis a cada torn. 
L’arribada dels bombers catalans a la capital de 
la República va ser molt comentada per la 
premsa tant de casa nostra, com la de Madrid.  
Un exemple d’aquest ressò mediàtic, el trobem 
en el discurs emès per Unión Radio Madrid, per 
un representant dels bombers catalans, del qual 
en fem un extracte:  
Hermanos catalanes y españoles, antifascistas 
todos: En estos momentos en que nuestra 
Cataluña y demás regiones de España, se 
siente herida por esta cruel guerra, producida 
por los opresores extranjeros y por el clérico-
fascista de Europa, nosotros los Bomberos de la 
Federación de Cataluña, que en forma 
entusiástica y decidida, cooperamos con 
nuestro esfuerzo en la ayuda a nuestros 
hermanos Bomberos Madrileños, amantes de 
las libertades de Cataluña y de España, nos 
dirigimos a Cataluña y a todos nuestros 
hermanos antifascistas todos, amantes de la las 
libertades de nuestros pueblos de Iberia, para 
que todos sintamos la guerra, vivir por la guerra 
y trabajar por la guerra, lo mismo que nuestros 
hermanos combatientes que mezclando la  
sangre catalana con la de Castilla, luchan por 
las libertades de la República y por nuestros 
ideales de catalanidad y de superación 
espiritual para la nuestra madre España. (…) 
Hermanos todos; nosotros desde el micrófono 
de Unión Radio y en presencia de una 

representación de los bomberos de las cuatro 
provincias catalanas y presidido por nuestra 
bandera, símbolo de las libertades de Cataluña, 
en este emocionante momento, empañamos 
nuestra palabra de honor, que la Federación de 
Bomberos de Cataluña, continuará nuestro 
contenido hasta la derrota total del fascismo. 
La solidaritat antifeixista va agermanar bombers 
catalans i madrilenys, lluitant colze a colze per 
extingir els incendis i salvar la població dels 
criminals bombardejos de Franco. Fins a finals 
de 1937 van ser unes quantes les expedicions 
de bombers catalans que es van anar rellevant. 
Ens consta que van participar bombers de les 
ciutats de Terrassa, Olot, Sabadell, Badalona, 
Granollers, Igualada, Reus, Vic, Mataró, 
Figueres i Barcelona.  
I A principis de 1938 els bombers catalans van 
tornar a les seves poblacions,  sans i estalvis, si 
bé alguns van ser mobilitzats posteriorment per 
anar al front. I després de la guerra, alguns 
d’ells, també van ser depurats i van patir la 
repressió franquista per “rojos-separatistas” 
(alguns fins i tot van ser afusellats). D’altres es 
van haver d’exiliar. 
D’aquella estada a Madrid va néixer una amistat 
entre bombers i en alguns llocs es consolidaria 
com l’agermanament dels Bombers de Terrassa 
i d’Olot després de la guerra, traduït en trobades 
i intercanvis anuals durant la diada patronal.  
 

 
 
 
 
 
*Marc Ferrer i 
Murillo és 
historiador, bomber 
voluntari i 
co-autor del llibres 
"Història dels 
Bombers de 
Terrassa" i 
“Bombers de 
Catalunya: història i 
present”.”.  
 
Fotografies: Revista 
Mundo Grafico 
18/8/1937 
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1977-2012. 35 ANYS DE BOMBERS 
VOLUNTARIS A LA POBLA DE 

SEGUR I COMARCA 
 
Aquest mes de juliol es compleix el 35è aniversari dels bombers 
voluntaris de la Pobla de Segur, el primer cos de voluntaris que 
es va integrar als Bombers de la Generalitat.  
 

 Josep Calvet 
 

El maig de 1970 
l’Ajuntament de la 
Pobla de Segur 
acordà la compra d’un 
remolc amb 
capacitat de 4.000 
litres amb la seva 
corresponent dotació 
de mànegues. 
Aquesta iniciativa 
venia motivada pel fet 
que s’havien produït 
alguns incendis que 

s’hagueren d’apagar amb mitjans vinguts 
d’altres pobles i amb l’ús primitiu de la galleda 
d’aigua. Cada cop que es declarava un incendi 
el remolc havia de ser enganxat a un tractor per 
tal d’arribar al lloc del sinistre. Aquest sistema 
demostrà ser poc àgil i, arran d’algun nou 
fracàs, el maig de 1976 l’Ajuntament comprà un 
camió Avia model 4000 SL de segona mà que, 
després de ser reformat, passà a estar operatiu 
l’abril de 1977. 

 

En aquest moment l’Ajuntament decidí 
estructurar el servei contra incendis en base a 
un equip de persones voluntàries. Es feu una 
crida pública a la que respongueren en un 
primer moment un total de 18 persones que 
constituïren l’embrió del cos de bombers 
voluntaris de la Pobla. 
A l’iniciativa municipal també contribuïren les 
reivindicacions de l’associació de veïns Raiers 
que des de feia un temps mantenia una 
destacada activitat per resoldre les 
problemàtiques i mancances que patia la Pobla 
del tardofranquisme. 
Com a parc s’habilitaren les instal·lacions d’una 
antiga benzinera. Poc a poc, l’equip humà 
s’organitzà: s’establí la realització de pràctiques 
de formació periòdiques i s’acordà que 
l’uniforme fos una granota de color blau i una 
gorra de color negre. Temps després, 
s’escolliren de manera democràtica els 
comandaments. Paral·lelament es nomenaren 
els responsables de diversos grups amb què 
s’havien organitzat. Per establir els drets i 

obligacions de cada bomber es 
redactà un reglament propi inspirat en 
el que tenien els Pompiers de Vielha. 
Per a l’adquisició de materials, 
l’Ajuntament aprofità les subvencions 
que atorgava la Diputació de Lleida. 
La constància i el dinamisme dels 
bombers voluntaris de la Pobla féu 
que la Diputació de Lleida pensés en 
la Pobla com a lloc on establir un parc 
local. Posteriorment, l’any 1980 
davant les reiterades manifestacions 
d’eficàcia i entusiasme dels seus 
bombers voluntaris, la ponència 
encarregada de redactar la proposta 
de serveis d’extinció d’incendis de la 
recent restaurada Generalitat de 
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Catalunya proposà que el parc de la 
Pobla fos considerat parc principal. 
El 18 de juliol de 1981 es signava el 
conveni de col·laboració entre la 
Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i de Salvaments 
de Catalunya i l’Ajuntament de la 
Pobla de Segur per a la prestació 
del servei de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments. La Pobla 
era la primera localitat catalana en 
signar aquest conveni. La tasca 
realitzada en els primers quatre 
anys de vida del cos rebia el seu 
primer reconeixement. 
Els bombers voluntaris de la Pobla 
de Segur deixen de ser municipals i 
s’integren dins de la 
recent creada estructura de la Generalitat que 
assumí les competències que fins aleshores 
corresponien a les diputacions provincials. 
Aquest fet, a la pràctica comportà l’assignació 
d’un camió tot terreny, nous materials, la 
integració en una estructura coordinada i la 
dotació al parc d’un bomber funcionari per 
realitzar tasques de suport i atenció telefònica. 
La vocació del cos fou donar resposta a tot tipus 
d’emergències: incendis, salvaments, 
assistències tècniques de suport, etc, per tal 
d’atendre les necessitats d’un territori sovint 
mancat dels serveis bàsics. Així, s’organitzà un 
grup de rescat per ocupar-se dels salvaments 
d’escalada i muntanya i, poc a poc, s’assumí el 
funcionament de 
l’ambulància municipal 
que fins aleshores 
estava en mans de 
l’Ajuntament amb la 
col·laboració d’alguns 
taxistes locals.  
Des dels seus inicis el 
seu àmbit d’actuació no 
només es circumscriví al 
terme municipal de la 
Pobla sinó que abraçà 
els municipis veïns de 
Salàs de Pallars, Conca 
de Dalt, Baix Pallars, 
Sarroca de Bellera, 
Senterada i la Torre de 
Cabdella. El fet de 
formar part d’una 
estructura d’abast català 
permeté que els 
bombers voluntaris de la 
Pobla actuessin a les 

altres demarcacions especialment en l’extinció 
de focs forestals i en salvaments de muntanya. 
El conveni fixava que la plantilla del cos fos de 
35 bombers voluntaris, xifra que s’ha mantingut 
fins a l’actualitat. Paral·lelament s’han 
incorporat, d’acord amb el que establia la 
normativa vigent en cada moment, diferents 
aspirants per tal de cobrir les baixes que 
s’anaven produint. 
El comandament del cos recaigué en Josep 
Calvet i Senallé des de 1977 a 2002, Antoni 
Fenosa entre 2002 i 2009 i Fidel Reig des de 
2009 a l’actualitat. Els sotscaps han estat Àngel 
Bochaca entre 1977 i 1990, Antoni Fenosa des 
de 1990 a 2002 i Ramon Caballé des de 2002 a 
l’actualitat. 
Trenta-cinc anys després de la seva creació, 

més de 120 persones han 
format part del cos 
de bombers voluntaris, 
dedicant hores de la seva feina 
i del seu temps lliure al servei i 
a la 
protecció de la Pobla, la seva 
comarca i Catalunya. El seu 
treball i els valors de 
generositat i altruisme que han 
presidit la seva actuació, l’han 
permès arrelar com un cos de 
bombers àmpliament 
reconegut. 
 
 
*Josep Calvet és historiador i bomber 
voluntari.  
* Fotografies: Arxiu Poble de Segur 
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ESTUDI HERÀLDIC DE L’ESCUT DELS 
BOMBERS DE BARCELONA  

 
L’evolució de l’escut dels bombers de Barcelona mitjançant 
l’heràldica.   
 

 Javier de Cruïlles 
La ciutat de Barcelona, seguint amb la seva 
trajectòria de destrucció dels símbols històrics 
que li són propis, també ha modificat, al llarg de 
la història, l'escut dels seus bombers. 
En un primer moment l'escut era aquest:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escut històric               Escut modernitzat i colorejat 
 
Es blasonaria de la següent manera: 
Escut caironat i quarterat. Primer i quart de 
plata, una creu plena de gules. Segon i tercer 
d'or, quatre (o dos) pals de gules. Sobre el tot, 
torre marró, aclarida de sable la seva porta i de 
la qual surten flames d'or i gules de les seves 
portes i finestres. Acolades, una destral posada 
en banda i una pala en barra formant un sotuer. 
També acolada, una mànega marró amb 
ràcords de sable a l'altura dels flancs de la 
punta. Per timbre, corona que, 
en alguns documents és ducal 
i en altres sembla marquesal. 
Per cimera un ratpenat.  
Posteriorment es va eliminar la 
cimera. 
 
Més endavant, l'escut va canviar de forma per 

convertir-se en un 
escut apuntat. La 
mànega va passar a 
ser de sable i amb 
dues llances 
regulables d'or en 
punta. Tot això dins 
d'un fons semblant a 
l'escut francès antic 
convex de gules amb 
una orla de plata.  

Sobre l'escut la paraula "Bombers" i sota ell 
"Barcelona" en lletres de plata.   
 
Finalment, a mitjans dels 
anys noranta, es va optar 
per canviar-ho tot i utilitzar 
el logotip de l'Ajuntament 
sobre un fons circular de 
gules filetejat de plata. 
Sobre el logotip "Bombers" i 
sota ell "Barcelona" en 
lletres d'or. 
 
I l’actual escut que recupera l’isotip caironat 
quarterat: al 1r i al 4t, d'argent, una creu plena 
de gules; i al 2n i al 3r, en camp de plata, 4 pals 
de gules. Per timbre una corona reial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambulància dels Bombers de Barcelona. A la porta, l’escut 
actual. Al davant, l’escut antic colorejat.  
 
*Javier de Cruïlles és consultor de marketing, i investigador 
sobre heràldica, genealogia i nobiliària.  
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HA ESTAT NOTÍCIA... 
 

 El 112 serà l'únic telèfon 
d'emergències a partir del 30 de 
setembre 

Els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la 
Generalitat i Protecció Civil tindran el mateix 
telèfon a partir del setembre, el que serà l'únic 
telèfon d'emergències. El 088 (Mossos) i el 085 
(Bombers) quedaran definitivament anul·lats el 
30 de setembre i tots els serveis passaran a 
estar unificats al telèfon 112.  
 

 Bombers de la Generalitat es 
formen per rescatar persones 
accidentades en aerogeneradors 

Amb l’objectiu de conèixer les instal·lacions i els 
accessos i amb la voluntat de crear un 
procediment amb recomanacions adreçat als 
rescatadors, efectius del Grup d’Actuacions 
Especials (GRAE) dels Bombers de la 
Generalitat han realitzat, al llarg de l’hivern, 
diversos exercicis de rescat en aerogeneradors.  
 

 Bombers Voluntaris de Pinós 
commemora el seu 25è aniversari 

El parc de Bombers de Pinós (Solsonès) va 
commemorarà el 28 d’abril el 25è aniversari de 
la seva creació. La commemoració es farà el 
mateix dia, amb un dinar de germanor. 
Prèviament, els bombers voluntaris de Pinós, i 
diferents autoritats assistents van visitar la Rosa 
dels Vents, que marca el centre exacte de 
Catalunya, i la torre de vigilància, ubicada molt a 
la vora, a tocar del parc de Bombers i del 
santuari.  
 

 Bombers de Granollers, 
vencedors del VIII Concurs de 
Rescat en Accidents de Trànsit  

L’equip dels Bombers de Granollers es va 
classificar en primer lloc al VIII Concurs de 
Rescat en Accidents de Trànsit dels Bombers de 
la Generalitat que, aquest any, es va celebrar a 
Terrassa. El segon lloc de la classificació 
general va ser per l’equip de Terrassa i, el tercer, 
per l’equip dels Bombers de Reus1. Per tant, 
seran aquests tres els equips que representaran 
el Cos dels Bombers de la Generalitat al concurs 
estatal, a Toledo, entre els dies 29 de maig i 1 
de juny.   
 

 Incendi a un magatzem de 
mobles de Badalona  

Els Bombers de la Generalitat van rebre a dos 
quarts de dues de la matinada del 3 de maig, 

l’avís d’un incendi a Badalona (Barcelonès). Fins 
a 10 dotacions s’han desplaçat a l’avinguda 
Alfons XIII, 74-76, on cremava un magatzem de 
mobles. Bombers va controlar l’incendi a les 
02.00 hores. L’edifici del costat del magatzem 
sinistrat, un bloc de vuit plantes, es va desallotjar 
com a mesura preventiva, evacuant 50 
persones. El SEM va atendre un veí per 
intoxicació lleu de fum i dos més per lipotímia.  
 

 Onze intoxicats per inhalació de 
fum en un incendi d'habitatge a 
Cornellà de Llobregat 

Bombers de la Generalitat van treballar la nit del 
6 de maig, en un incendi d’habitatge a Cornellà 
de Llobregat. L’avís de l’incendi va arribar a les 
22.32 hores. Les flames afectaven l’interior d’un 
pis a la desena planta de la carretera de 
l’Hospitalet, 238. Immediatament s’hi van 
desplaçat 10 dotacions dels Bombers, que van 
controlar el foc a les 22.54 hores.Com a mesura 
preventiva, es van haver d’evacuar els veïns de 
tot el bloc. Onze d’ells van resultar intoxicats per 
inhalació de fum., sent evacuats a l’Hospital. El 
foc va cremar totalment el pis on havia començat 
i el fum va afectar els altres pisos.  
 

 Incendi al Circuit de Catalunya 
amb diverses persones ferides 

El 13 de maig, Bombers de la Generalitat va 
rebre, a les 17.11 hores, l’avís d’un incendi a 
l’interior del Circuit de Catalunya, a Montmeló 
(Vallès Oriental) i ràpidament va mobilitzar set 
dotacions. El foc va afectar el box número 37, i 
parcialment els boxs adjacents, el número 38 i el 
número 39. 16 persones van resultat ferides com 
a conseqüència de l’incendi. El ferit més greu ha 
estat evacuat amb l’helicòpter Cinc persones van 
ser evacuades per inhalació de fum i deu més 
van patir intoxicació pel fum provocat per 
l’incendi, que van ser  donats d’alta al lloc.  
 

 3.000 Ha cremades en un foc 
forestal a Rasquera  

Un incendi es va declarar el migdia del 15 de 
maig en un paratge del Corral de Tono, una 
zona forestal entre Rasquera i el Perelló (Ribera 
d’Ebre). Ràpidament Bombers va mobilitzar una 
trentena de dotacions terrestres i cinc mitjans 
aeris. L’orografia de la zona va dificultar les 
inicials tasques d’extinció, fins al punt que els 
Bombers van haver d’helitransportar personal a 
aquells indrets que no eren inaccessibles per als 
vehicles terrestres. A mida que van anar passant 
les hores, les fortes ratxes de vent, la 
complexitat de l’orografia i els focus secundaris, 
anaven dificultant les tasques d’extinció. En les 
primeres 12 hores ja es van cremar unes 700 Ha 
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i bombers va destinar aquella nit, una 
quarantena de vehicles terrestres. A primeres 
hores del dia 16, ja eren vuitanta els efectius 
terrestres i una dotzena els aeris, alguns d’ells, 
cedits pel Ministeri de Medi Ambient. Des de 
Protecció Civil es va activar el Pla Infocat en 
fase d’Emergència. En alguns moments, A més, 
el vent i el fum va impedir que hi poguessin 
treballar els mitjans aeris, per manca de 
visibilitat, alhora que impossibilitava fer una bona 
anàlisi de l’evolució de l’incendi.  Preventivament 
es van desallotjar algunes masies i es van tallar 
carreteres. Durant el dia 17, la feina dels 
Bombers es va concentrar en contenir el foc, a la 
zona de la Serra de Boix, una zona de molt difícil 
accés i que presentava moltes dificultats per la 
seva orografia. A causa de la boira, els mitjans 
aeris no van poder fer descàrregues ni 
helitransportar personal a la zona del foc, fet que 
va ajudar a la seva propagació. A les 19h, del 
dia 17 es va donar l’incendi en fase de control, i 
controlat tres hores més tard. Al llarg del dia 18, 
una trentena de dotacions van remullar bé la 
zona i membres del GRAF van realitzar tasques 
d’extinció manuals a les zones més difícils i 
complicades. Aquella nit, van continuar a la 
zona, nou dotacions dels bombers, així com a 
l’endemà que van continuar rematant qualsevol 
flama. Finalment la tarda del 20 de maig es va 
donar l’incendi per extingit. Es van cremar 
3.081,59 Ha, dels termes municipals de 
Rasquera (1.370,57 Ha), el Perelló (1.248,79 
Ha), Tivenys (462,12 Ha) i Benifallet (0,1Ha).  
 

 
 

 Sis ferits en l'accident d'un veler 
al port d'Empúriabrava  

La tarda del 19 de maig, Bombers va rebre l’avís 
d’un veler de 12 metres d’eslora que havia picat 
contra les roques just a l’entrada del canal per a 
embarcacions del port d’Empúriabrava (Alt 
Empordà). Com a conseqüència del xoc, 6 de 
les 7 persones que navegaven en el veler van 
resultar ferides i en el vaixell s’hi va obrir una via 
d’aigua. Bombers va enviar tres dotacions i el 

SEM, un helicòpter i 2 ambulàncies. Els ferits 
van ser evacuats a diversos centres hospitalaris. 
 

 Crema un magatzem industrial a 
Térmens 

Deu dotacions dels Bombers de la Generalitat 
van treballar en les tasques d’extinció de 
l’incendi d’una nau industrial a Térmens (la 
Noguera), la tarda del 24 de maig. En arribar els 
Bombers, el magatzem cremava completament, 
una construcció aïllada que es troba al punt 
quilomètric 20 de la carretera C-13 i es dedica al 
transport de mercaderies. Un treballador va ser 
evacuat per intoxicació lleu de fum fins a 
l’Hospital.  
 

 Incendi d'indústria a Sant Andreu 
de la Barca 

Vint-i-quatre dotacions dels Bombers de la 
Generalitat van treballen en un incendi 
d’indústria, el 30 de maig, després de rebre avís 
cap al migdia. El foc va cremar totalment una 
nau de 1000 m² pertanyent a l’empresa 
Tratamiento de Residuos Fotográficos SL., del 
carrer Torre Bovera, s/n, dintre del Polígon 
Industrial de Sant Andreu de la Barca (Baix 
Llobregat). Les flames també van afectar dues 
naus veïnes. Cap persona va resultar ferida.  
 

 20è aniversari dels Bombers 
Voluntaris de Sant Climent de 
Llobregat  

Els Bombers Voluntaris de Sant Climent de 
Llobregat van commemoren el cap de setmana  
del 9 i 10 e juny, el seu 20è aniversari, amb un 
seguit d’activitats, com una jornada de portes 
obertes, una exposició fotogràfica, una exhibició, 
un sopar i una xocolatada popular, entre d’altres. 
Van presidir l’acte d’inauguració el director 
general de Prevenció, Extinció d’Incendi i 
Salvaments, Jordi Gassió, i l’alcalde de Sant 
Climent de Llobregat, Isidre Sierra.  
 

 Un incendi obliga a desallotjar 14 
persones a Barcelona  

Un incendi a un restaurant situat en els baixos 
d’un edifici del carrer Pujades, 93, Barcelona va 
obligar l’1 de juliol ha desallotjar 14 persones de 
casa seva. Bombers de Barcelona va traslladar 
set dotacions de Bombers, per un incendi que 
també va afectar dos dels pisos situats de sobre 
del restaurant que tenen les bigues de fusta. A 
causa del fum i de l'afectació en el 
subministrament de serveis es va decidir 
desallotjar les 14 persones que resideixen als 
set habitatges de l'edifici.  
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 Incendi forestal a Castellet i la 

Gornal 
A quarts de cinc de la tarda del 12 de juny es va 
declarar un incendi forestal a Castellet i la 
Gornal (Alt Penedès). Bombers de la Generalitat 
va arribar a mobilitzar un total de 68 dotacions 
dels Bombers de la Generalitat de les quals 45 
són terrestres i 13 aèries. El foc es va estendre 
ràpidament i va afectar  636’44 hectàrees dels 
terme municipal de Castellet i la Gornal i de  
Vilanova i la Geltrú, la majoria  de les quals, van 
afectar l’Espai d’Interès Natural (EIN) del 
Sistema Litoral Central i els parcs del Foix i del 
Garraf. Es va donar per controlat a les sis de la 
tarda de l’endemà i completament per extingit a 
primeres hores del dia 15.  
 

 Foc forestal a Pinell de Brai 
Els Bombers de la Generalitat van començar a 
treballa des de les 15.00 hores del 15 de juny en 
un incendi forestal a Pinell de Brai (Terra Alta), 
afectant superfície forestal a la Serra de Cavalls, 
en una zona amb molts barrancs, amb una 
orografia complexa i de difícil accés. La 
marinada que bufava inicialment va dificultar 
també les tasques d’extinció. En un parell 
d’hores es van veure afectades unes 800Ha. 
cinquanta-cinc dotacions terrestres i 11 mitjans 
aeris van ser mobilitzats, així com també es va 
rebre l’ajut de 2 brigades terrestres i d’una 
brigada helitransportada dels Bombers de Terol 
(Aragó). Al vespre, quan el foc va carenar, va 
començar a perdre velocitat en començar a 
baixar pel pendent, a més a més, la marinada 
també va perdre força. Aquest fet va ser aprofitat 
pels bombers per treballar en tot el perímetre tan 
amb línies d’aigua com amb eines manuals en 
aquelles zones en que no era possible l’accés 
dels camions perquè no hi havia pistes forestals. 
A les set de la tarda del dia 16 es va donar el foc 
per controlat i a primeres hores del dia 17, per 
extingit. Es van cremar 110 hectàrees, la major 
part de les quals és de matoll i la resta, de pi 
blanc. A la zona no hi havia cap nucli de 
població proper, per la qual cosa no va caldre 
evacuar cap persona, tot i que es va tallar 
alguna carretera, per facilitar la tasca dels 
bombers.  
 

 incendi agrícola a Sant Guim de 
Freixenet  

El 21 de juny Bombers de la Generalitat van  ser 
mobilitzats a les 14.06 hores, per un avís d’un 
incendi de vegetació a prop del nucli de 
Freixenet de Segarra, dins del municipi de Sant 
Guim de Freixenet (Segarra), que cremava 
conreus, ha afectat massa arbrada i canyissars. 
El Servei Català de Trànsit ha informat que 
aquesta via està tallada en tots dos sentits de la 

marxa. El cap de l’incendi ha arribat molt a prop 
de les cases de Sant Guim de Freixenet, on els 
Bombers han aconseguit aturar les flames. Per 
prevenció es va tallar la circulació ferroviària i 
alguna carretera, a més es van evacuar, com a 
mesura preventiva, dues persones d’una masia 
aïllada. En total van treballar 37 dotacions 
terrestres dels Bombers, així com 9 mitjans 
aeris. Les tasques d’extinció es van recolzar 
amb l’activació de maquinària pesant per llaurar 
els camps i així fer de tallafoc de la propagació 
de les flames, així com també la participació del 
Cos d’Agents Rurals, així com de les 
Agrupacions de Defensa Forestal. A primeres 
hores del dia 22 es va donar l’incendi per 
controlat, i cap al vespre extingit. Va cremar 89 
hectàrees.  
 

 Felip Puig, presideix els actes de 
celebració del 20è aniversari dels 
Bombers Voluntaris de Santa 
Maria de Palautordera 

El conseller d’Interior, Felip Puig, va presidir el 
23 de juny l’acte de celebració del 20è aniversari 
de la creació del parc de Bombers Voluntaris de 
Santa Maria de Palautordera. Puig va agrair als 
bombers voluntaris la seva feina i els ha 
encoratjat a “no deixar mai de tenir aquest 
esperit de compromís i de servei al país”. Durant 
l’acte, es van entregar diverses insígnies de 
reconeixement als quatre bombers que han 
donat servei durant 20 anys al parc de forma 
ininterrompuda així com al seu cap de parc 
actual, Jordi Fernández. Al llarg del matí es van 
fer un seguit d’activitats. Durant l’any, i dins dels 
actes de celebració, s’ha previst més activitats, 
com una exposició fotogràfica amb un recull 
d’imatges o una exhibició de rescat urbà.  
 

  Quatre ferits pel despreniment 
parcial d'un fals sostre d’un CEIP 
a Barcelona  

Quatre menors d'entre 9 i 13 anys van haver de 
ser atesos la tarda de l’11 de maig, arran del 
despreniment parcial d'un fals sostre al CEIP Els 
Llorers, situat al carrer d'Aragó 121, al districte 
de l'Eixample. Bombers de Barcelona va rebre 
l'avís a les 17.05 hores per la caiguda d’una 
superfície aproximada d'uns 20 metres quadrats 
de plaques insonoritzants del fals sostre d'una 
de les sales del centre, on un grup d'alumnes 
participava en una activitat extraescolar. 
 

 Bombers de la Generalitat reben 
851 avisos la nit de Sant Joan 

Des de les 20h del 22 de juny, fins les 08h del 23 
juny, Bombers de la Generalitat va rebre 851 
avisos la nit de Sant Joan. Al llarg del dia, els 
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Bombers també van realitzar diverses rutes i 
actuacions de reten per evitar problemes amb 
les fogueres i l’extensiu ús de material pirotècnic. 
Els únics serveis destacables van ser un incendi 
que va crematr totalment la galeria interior d’un 
habitatge de Girona, A Prats i Sansor, a la 
Cerdanya, un incendi que va destruir el d’un 
cobert adossat a una casa de pagès d’una sola 
planta i un accident de trànsit mortal a 
Vallromanes, al Vallès Oriental. El Baix 
Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme per 
aquest ordre, van ser les comarques on els 
bombers van realitzar més de 100 sortides.  
 

 Bombers voluntaris en lluita 
El foc forestal de Rasquera, 15 maig,  va deixar 
al descobert el conflicte. Feia setmanes que 
corria la brama i de les 60 dotacions de bombers 
que van anar cap d'elles era d’un parc de 
voluntaris. Es van activar però resulta que “no hi 
havia disponibilitat. Els bombers voluntaris 
havien deixat plantat el Departament d’Interior. 
En un context de retallades, els voluntaris van 
començar a notar que a ells se'ls retallaven els 
serveis i quan es va començar a planificar la 
campanya d'estiu van veure com els seus parcs 
quedaven tancats, com no els comptaven els 
mèrits per ocupar les places que es creen per al 
reforç d'estiu i com la seva assegurança 
quedava en l'oblit. Des de l’inici del foc, Felip 
Puig  negava el conflicte, però les hores anaven 
passant i l’evidència era massa gran: 
casualment cap parc de bombers voluntaris tenia 
disponibilitat per anar a Rasquera. 48 hores 
després, Felop Puig ha de canviar el discurs i 
públicament es fa saber que  representants dels 
bombers voluntaris i de la DGPEIS tenien una 
reunió extraordinària a Gèlida i des del 
Departament s’arribava al compromís, entre 
d’altres coses de fer un reglament, una 
assistència mèdica, obrir els parcs a l'estiu i un 
programa de formació. Per part dels bombers 
voluntaris s’acordava tornar a la normalitat. Tot i 
així, molts bombers voluntaris no descarten 
noves mobilitzacions si la situació no avança 
després de l’estiu.  
 

 30 nous bombers a Barcelona  
Aquest mes de juliol 30 nous efectius de 
Bombers de Barcelona (29 homes i una dona), 
amb una edat mitjana de 30 anys, tindran un 
destí provisional en un parc i en un torn durant 
aquest estiu, per fer la fase de pràctiques. Un 
cop finalitzada, en tres mesos i mig, seran 
nomenats bombers de l'Ajuntament de 
Barcelona amb destinació definitiva. El Servei de 
Prevenció, Extinció, Incendis i Salvament passa 
a tenir una plantilla de 689 efectius amb aquesta 
nova incorporació. 

 Incendi forestal a Cabacés 
Els Bombers de la Generalitat van rebre la nit del 
27 de juny, un avís d’un foc de vegetació causat 
per un llamp a Cabacés (Priorat). Inicialment es 
van desplaçar 20 dotacions per extingir un 
incendi que avançava amb intensitat mitjana dalt 
d’una carena a la Serra del Montsant. L’endemà 
ja eren més de cinquanta-cinc dotacions 
terrestres i catorze mitjans aeris els mobilitzats, 
així com maquinària pesada, per tal de poder 
obrir alguna pista per facilitar la feina dels 
vehicles dels Bombers a l’interior del perímetre. 
Diversos veïns i excursionistes de la zona van 
ser evacuats com a mesura de prevenció i es 
van tallar diverses carreteres. Les 
característiques orogràfiques del perímetre van 
dificultarles tasques d’extinció. A les sis de la 
tarda del dia 29, es va donar l’incendi per 
controlat, tot continuant remullant el perímetre 
afectat pel foc, per evitar revifalles. Es van 
cremar unes 115 hectàrees.  

 
 Bombers per la Independència  

Mitjançant el text: "El Cos  de Bombers de la 
Generalitat, que juntament amb els Bombers 
Voluntaris i els Bombers de Barcelona formarien 
el Cos Nacional de Bombers de Catalunya. Un 
Cos propi i digne d’un país que vol ser lliure i 
segur"., s’han presentat públicament “Bombers 
per la Independència”, una sectorial de 
l'Assemblea Nacional Catalana " d’aquest 
moviment cívic i transversal que lluita de manera 
democràtica per assolir la independència de 
Catalunya. 
 

 Sandvitxeria ambientada amb 
temàtica de bombers  

A la Plaça Nova de Terrassa, s’ha obert una 
sandvitxeria, de nom ‘Backdraft’, la particularitat 
de la qual, és que està decorada i ambientada 
amb temàtica de bombers: fotografies, llances, 
casc, escuts, bombers de plom, vehicles,etc.  A 
les xarxes socials podeu trobar més informació: 
@Backdraft_Sandv i  
facebook.com/Backdraft.Sandvitxeria 
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