
  



  

Poca gent d’aquesta població recorda 
les imatges que us reproduïm, 
corresponents al lliurament del primer 
vehicle autobomba al cos de bombers 
voluntaris d’Arenys de Mar; un cos 
que exercia la seva tasca humanitària 
des de l’any 1.881, en que 
l’Ajuntament d’aquesta vila va aprovar 
el primer reglament del mateix.

Desaparegut l’any 1.939  a 
conseqüència de la guerra civil, l’any 
1.985 un grup d’entusiastes vam 
decidir  de recuperar l’esperit dels 
nostres convilatans; i ho vam 
aconseguir. 

Desprès de vint-i-un anys de lluita contra les administracions – que no 
ho tenen clar -, d’explicar-ho als   mateixos ciutadans  que reben els 
nostres serveis de forma gratuïta – que no s’ho acaben de creure -, 
creiem que ja és hora que tothom sàpiga la realitat de l’emergència al 
nostre país.

 Sembla que sigui una vergonya reconèixer l’existència dels bombers 
voluntaris, quan a la resta d’Europa fa molt anys que ho tenen 
plenament assumit i en funcionament amb uns resultats satisfactoris.  

Des d’aquestes pàgines fem una crida a les administracions per què, 
d’una vegada per totes, potencií i valori públicament aquests homes i 
dones que lluiten pel aquest país i la seva gent.



  

Desprès del rècord històric de l’any 2005, i sense desmerèixer la resta, 
l’evolució del nombre de sortides enguany ha estat previsible, amb un 
manteniment d’aquestes I fluctuant, com sempre els darrers anys, per 
sobre de les sis-centes.

S’ha de dir, que la localització en aquest parc d’una de les campanyes 
d’hivern, ha afavorit aquesta gran quantitat, que tot seguit desglossem per 
mesos i tipologia. 



  

En aquest diagrama de columnes, podem seguir l’evolució del nombre de sortides, relativament normal, fora del 
mes de gener, amb una sinistralitat molt alta, i el mes d’abril, amb un contrapunt a la baixa. Destacar potser, uns 
mesos de tardor molt tranquils per la manca de fenòmens meteorològics adversos que tanta incidència tenen a la 
nostra comarca.



  

Pel que fa a la tipologia dels serveis efectuats, destacar la proporció que respecta amb el tipus d’assistències 
efectuades l’any 2.005, amb una incidència important dels serveis preventius i de tasques – cremes, rutes, 
tasques silvícoles, etc. -, relacionades amb les campanyes forestals efectuades al llarg de l’any 2.006.



  

Gràfic dels últims set anys on podem apreciar la mateixa 
tendència al equilibri – amb les petites i lògiques 
fluctuacions -, que presenten, tant el nombre com la 
tipologia dels serveis.

Tot seguit, en imatges, un recull del més importants que 
s’han efectuat des d’aquest parc l’any 2.006, estadística 
per poblacions i llistat de serveis.



  

GENER – 2006

A causa de les tempestes de pluja i vent, el mes de 
gener va estar força complicat; com a exemple, la 
bastida que el vent va moure de forma perillosa el dia 
28, a la esquerra d’aquestes línies, i a la part de sota, 
a l’esquerra, esllavissada en una urbanització 
d’Arenys de Munt, i un arbre caigut dins del casc urbà 
d’Arenys de Mar, ambdós serveis el dia 30 del mateix 
mes.

Cal destacar, a més, l’important nombre de sortides 
per focs d’habitatge realitzades aquest mateix més, 
amb un total de deu intervencions.



  

Gener 2006

Volem destacar també, el greu accident que va 
patir un camió – bomba de formigó , el dia 26 del 
mateix mes de gener, quan a causa de 
l’esfondrament d’una part de la vorera on tenia 
recolzades les potes estabilitzadores,  va inclinar-
se de la forma tan perillosa que demostren les 
imatges d’aquesta pàgina. Sortosament, i amb 
l’indispensable ajut d’una grua de gran tonatge, 
vam poder estabilitzar el vehicle sense que patissin 
més danys dels ja soferts i sense afectació a les 
persones.



  

Febrer 2006

A l’esquerra d’aquestes línies, imatge de l’extinció 
d’un turisme a la cruïlla de la sortida de la C-32 
amb la C-61, la matinada del dia 17 de febrer.

Degut a l’important xarxa viària que travessa el 
Maresme, és bastant freqüent l’assistència a 
sinistres relacionats amb el trànsit, ja siguin 
accidents, neteges de la via pública, o com en 
aquest cas, incendis de vehicles.

A la vostra dreta, incendi d’un habitatge a la ciutat 
de Mataró, sinistre al qual hi assistisim.

A causa de la importància en quan a la seva 
extensió i nombre de població, és habitual la nostra 
col·laboració, en forma de recolzament als bombers 
d’aquesta ciutat, i en casos de simultaneïtat fins i tot 
en forma de primera intervenció.

De la mateixa forma, és també habitual l’ajut de les 
dotacions de bombers de Mataró en la resolució de 
sinistres en la nostra població pels quals sigui 
necessària l’actuació de vehicles especials, com les 
autoescales, o un nombre més elevat d’efectius i/o 
de comandaments.



  

Març – 2006

Sense ser un mes amb unes condicions 
meteorològiques molt adverses, març va proporcionar 
un nombre de sortides proper a la mitja.

Destaquem l’esgotament de l’aigua d’un vaixell 
enfonsat al port el dia 2 de març – foto superior -, i un 
en un hotel tancat a la localitat de Malgrat el dia 11 
del mateix mes, al que vàrem ajudar els companys de 
Malgrat, Tordera i Pineda, dins del sistema d’ajuts 
establerts en la nostra zona.



  

Abril – 2006

Relativament tranquil en 
relació al nombre de 
serveis – tant sols 37 en 
tot el mes -, abril ens va 
portar el primer incendi 
forestal d’importància de 
l’any 2006; Vandellòs, el 
dia 4, amb unes 
condicions 
meteorològiques molt 
adverses a causa del fort 
vent que bufava, i que 
ens van obligar a treballar 
de valent nit i dia per 
poder-lo controlar.

Una dotació d’aquest parc 
va ser-hi en ajut dels 
companys de Tarragona.

Aquestes imatges donen 
una idea de les dures 
condicions en les que és 
va treballar per la seva 
extinció.



  

Maig – 2006

En la mateixa tònica d'escassa sinistralitat -  un mes de maig 
tant sols amb 47 serveis -, afavorida per la nul·la incidència de 
la climatologia, destacarem l'esllavissament  d’una tractora a 
Arenys de Munt el dia 26 – fotografia de la esquerra -, i el greu 
ensurt que patiren a l’Asil Torrent en incendiar-se l’habitació 
d’un resident el dia 14 del mateix.

Per sort, l’inquilí no és trobava dins en el moment, i malgrat el 
perill, els sistemes d’autoprotecció i evacuació funcionaren 
perfectament, per la qual cosa no és patiren danys personals.



  

Juny – 2006

No tant sols ens ocupem d’atendre els sinistres de 
tot tipus que es produeixen en el nostre àmbit 
d’actuació, també col·laborem en la seguretat 
d’actes públics i festius, com és el cas de la 
tradicional festa de Sant Pere a la nostra vila.

Un important dispositiu de seguretat, inclòs en el pla 
d’emergència municipal, dona suport a les activitats 
relacionades amb actes com la “Crema de la Bota” – 
en les imatges -, i els castells de focs de la festa 
Major de Sant Zenon i de la festa de Sant Roc, els 
mesos de juliol i agost respectivament.



  

Juliol – 2006

En un mes de juliol relativament tranquil, amb 
pocs incendis forestals d’importància, destaquem, 
per la seva proximitat, els que es produïren a 
Santa Coloma de Gramenet el dia 2 de Juliol – a 
la esquerra -, i a Teià el dia 4 del mateix mes – en 
la part de sota d’aquest paràgraf -, i en el que hi 
participarem formant part de la “columna mòbil”.

Incendis ambdós de tipus topogràfic de la serra 
litoral,  però que causaren alarma per la seva 
interfase urbana.



  

Agost – 2006

Una forta entrada de tramuntana a les comarques 
gironines,  ens va fer anar de rebot cinc llargs dies 
del mes d’agost. 

Els quatre primers, dotacions d’aquest parc hi 
assistiren en ajut de la Regió d’Emergències de 
Girona, la major part dels dies integrats en la 
columna mòbil de la Nord que va demostrar la 
seva eficàcia sempre quan el comandament de 
torn la feia treballar de la forma en la que s'havia 
dissenyat.

Sobre aquestes línies, una columna de bombers de la 
Catalunya Nord que recolzaren el nostre desplegament per 
fer front a les flames el dia 6 d’agost a la localitat 
empordanesa de Capmany, i amb els que malgrat les 
diferències en la metodologia del treball, del material i 
idioma, vam poder treballar fins el control de l’incendi.

Va ser una setmana esgotadora per tots els bombers que 
vam treballar en les tasques d’extinció a causa del fort vent 
que dificultava la nostra tasca, a més de la simultaneïtat dels 
incendis, que – provocats o no -, al llarg de cinc dies van 
tenir amb el cor encongit als habitants de la comarca 
empordanesa.



  

Dotacions del parc d’Arenys van cobrir quatre dies 
dels focs a Girona, però el cinquè – dia 7 d’agost 
-, vam donar suport als bombers de la ciutat de 
Barcelona en l’extinció de l’espectacular incendi 
forestal que va patir el parc de Collserola, com 
podeu apreciar en la fotografia de l’esquerra.

A més, destacar la participació de voluntaris del 
nostre parc, i d’altres bombers d’aquest població 
adscrits a d’altres parcs, en l’expedició de 
Bombers de la Generalitat en ajut a la Comunitat 
de Galícia a causa dels greus incendis que patiren 
aquest mes d’agost.

Com és habitual a la nostra comarca, una forta tempesta 
d’estiu que afectà a la part nord de la mateixa, va provocar 
una forta rierada a la població de Calella, amb el resultat 
que podeu veure en les imatges. 

Per sort, no va provocar danys personals, tant sols materials 
per la  gran quantitat de vehicles arrossegats per l’aigua, 
amb un gran impacte mediàtic pel seu ressò en el mon 
turístic, tan important en aquesta població de la costa.



  

Setembre – Octubre – 2006

Uns mesos benignes en l'àmbit meteorològic, 
sense cap tempesta com les que estem habituats 
a patir en la costa per aquestes dades, van deixar 
com a servei destacable, el greu accident de 
trànsit que va patir un autocar, que procedent de 
la costa i amb 13 persones, inclòs el conductor es 
dirigia a l’aeroport de Barcelona.

Malgrat l’espectacularitat de l’accident no hi va 
haver cap ferit greu, gràcies que l’estructura de 
l’autocar va resistir l’impacte de la col·lisió. 

Tant sols un passatger, que viatjava en la part central, 
va tenir de ser alliberat per la dotació del vehicle 
d’Arenys que va arribar primer al lloc del sinistre. 
Traslladat a l’Hospital de Calella, i un cop assistit va 
poder incorporar-se a l’expedició que tornava al seu 
país de origen, en aquest cas, rusia.



  

Novembre – Desembre – 2006

Imatges de dos sinistres diferents, però que van 
succeir el mateix dia. 

La matinada del 4 de desembre, un greu incendi 
en el quart pis del conjunt residencial Apartarenys, 
obligava a evacuar tot l’edifici, i una intervenció a 
fons del bombers d’Arenys i de Mataró per poder 
controlar el foc, que va cremar tot l’habitatge on 
s’inicià, afectant pel foc i el fum a la resta de pisos 
de l’escala.

Unes hores més tard, el mateix dia, l’incendi d’un turisme 
estacionat dins del casc urbà de la nostra població, ens 
obligava a una nova intervenció.

En aquest recull no estan tots els serveis, tant sols els 
que s’han considerat més importants o dels que s’ha 
disposat d’imatges, moltes de les quals ha estat cedides 
per companys, policies locals o particulars, als que 
agraïm des d’aquestes línies el seu interès.



  

D’acord amb les disposicions de l’actual Reglament del 
Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat, des d’aquest 
parc s’ha intentat sempre mantenir un nivell de formació 
suficient com per poder efectuar tot tipus d’intervenció en 
qualsevol sinistre d’una forma efectiva i segura, tant com 
per les víctimes com pels mateixos bombers.

Esta clara la necessitat de perfeccionar el sistema de 
formació permanent dels bombers, i més encara dels 
bombers voluntaris que,  mancats moltes vegades de la 
pràctica habitual en les intervencions, necessita un 
reciclatge més profund que, en el nostre cas, tant sols 
podem aconseguir amb una adequada formació 
continuada.

A la esquerra podem veure el resum de les pràctiques 
efectuades aquest anys 2006, amb la participació 
individualitzada dels voluntaris a les mateixes.

En les següents pàgines podem veure imatges i comentaris 
de les més significatives.



  

Una de les funcions de les pràctiques 
consisteix en formar als bombers en la 
utilització de les noves tècniques aplicades 
a la nostra feina.

Per eixampla, la metodologia de la serra de 
sabre aplicada a l’escarceració en 
accidents de trànsit.

No tant sols hem de disposar de les millors 
eines per la nostra tasca, sinó que també 
cal saber-les fer servir adequadament.  

Per la realització d’aquesta pràctica, vam 
comptar amb l’inestimable ajut d’un 
company, sergent del cos de bombers de 
Barcelona i antic bomber voluntaris d’aquest 
parc, que de forma completament altruista 
va explicar de forma pràctica la utilització 
d’aquesta eina que ells utilitzen de forma 
habitual.

Màxim interès per part del voluntaris 
presents que seguien les explicacions del 
formador al llarg de tota la pràctica, que es 
va dur a terme el dia 21 de gener.



  

Un exemple de l’interès demostrat pels nostres 
voluntaris en la realització de les pràctiques; el dia 18 
de febrer, i dirigida per un formador de la Regió, vam 
poder organitzar una molt complerta pràctica 
d’intervenció amb matèries perilloses, en la que 
participaren més de vint bombers d’aquest parc.

Recent la nostra intervenció amb un accident amb 
aquest tipus de substàncies, vam creure oportú 
recordar els protocols d’intervenció i practicar les 
mesures genèriques a aplicar en aquests casos.

A pesar de les nostre limitacions en el terreny logístic, 
crec que vam aconseguir els nostres objectius, i a més 
amb un bon ambient de treball, molt important quan és 
treballa amb voluntaris.



  

Dins de la mateixa tònica de la pràctica anterior, i amb 
la decisió d’afrontar la campanya forestal amb 
seguretat, vam programar una pràctica conjunta amb 
l’ADF Serra de Montalt, el dia 20 de maig.

Al llarg de tot un matí, i gràcies a la col·laboració del 
tècnic Graf de la Regió i de la unitat Epaf de 
Granollers, vam muntar diversos tallers on, per grups, 
es practicaven totes les tècniques; eines manuals, 
línies de defensa, motoserres, desbrozadores, etc.

La jornada va finalitzar amb un bon esmorzar per 
recuperar forces.



  

Desenvolupant enguany el Pla d’Emergència Municipal, des d’aquest parc s’han confeccionat diversos manuals 
d’actuacions pels espectacles pirotècnics més habituals que es duen a terme a la nostra població, i que per la 
gran quantitat d’espectadors que mouen poden representar un risc per les persones. 

Aquest any, també s’ha confeccionat una guia de les boques d’incendi de la població d’Arenys de Munt, 
necessària pel creixement demogràfic i urbanístic d’aquesta localitat veïna, i una de les eines que ens mancava 
per atendre correctament les emergències en la mateixa.



  

En col·laboració amb entitats públiques i 
privades en la formació pràctica del 
personal destinat a fer front a sinistres, 
dins del marc dels diferents plans 
d’autoprotecció, amb implantació a la 
nostra localitat, i incorporats al Pla 
d’Emergència Municipal.

Destaquem, a més dels Centres 
escolars d’Arenys de Mar i Arenys de 
Munt, l’Empresa Aretex, Ports de la 
Generalitat i el Centre d’Assistència 
Primària de l’ICS, tots d’Arenys de Mar.



  

Relació de l’ocupació de l’aula pels diversos 
curs celebrats al nostre parc, tant interns com en 
col·laboració amb ajuntaments, d’altres entitats 
i/o empreses d’Arenys de Mar i d’Arenys de 
Munt.

Visites concertades amb 
centres escolars i grups 
d’infants que volen 
coneixer als bombers.



  

Aquest any 2006, tres voluntaris han estat 
traslladats al parc de Mataró, i s’han incorporat 
tres nous aspirants per substituir-los, que 
actualment es troben en procés de formació. A 
més, una nova infermera ha estat donada d’alta 
en la Secció Especial.

A l'esquerre, relació actualitzada dels voluntaris 
actualment adscrits al parc, i adjuntem la relació 
històrica de tots el voluntaris que han prestat 
servei amb nosaltres.



  

El 9 de març, a la localitat d’Igualada, 
es van lliurar les medalles de bronze 
pels vint-i-cinc anys de servei al sis 
bombers voluntaris d’aquest parc, 
inclosa, a títol pòstum, la 
corresponent al company “Javi”, mort 
l’any passat en accident , i que va 
recollir la seva vídua de mans de la 
Consellera Montserrat Tura.


