
A aquestes alçades voldríem demanar-vos uns minuts per que 

aquestes ratlles us generin una reflexió personal.   

Voldríem tenir accés només a una pregunta: Si els comandaments del foc 

haguéssim estat més humils davant les conseqüències del atrapa ment del foc 

d’Horta, humilitat que de la que la resta dels companys de bombers necessitem, 

per recuperar la confiança, poques preguntes i poques respostes s’haurien entès i si 

més no, inclús acceptades com a disculpes pròpies de la nostra professió. De la 

tasca de comandar un foc d’aquestes característiques cal una amplia experiència 

basada amb anys de experiència com a bomber reforçades amb una formació 

específica, la tasca de comandament, tal com la entenem, ja sabem es força 

complicada i no tots valem per fer-la.  

Han estat massa histories di soltades de context. Encara que fen un esforç podríem 

entendre la explosió de ràbia i sentiments al Parlament per part de companys, no 

entenem com carregar contra d’altres col·lectius com als Brif, mitjans comunicació, 

parlamentaris e inclús sindicats pot ser lo correcte i fins i tot si ajuda...  

Pensem que quan les cosses surten de Mare s’ha de retornar al principi i analitzar-

lo amb la humilitat que ens ha caracteritzat als bombers per tal de millorar la 

nostra tasca , “el motiu principal” evitar que torni a passar altra vegada.  

Després de 5 morts i un company molt greu. Comencem amb era “un accident 

inevitable” com s’ha dit políticament, seria un bon inici per reconèixer, que si som 

una empresa que té un alt reconeixement professional es per que hem sabut 

aprendre dels errors al llarg de tots aquest anys. Com d’altra manera no hauria 

estat possible...  

Doncs toca reconèixer que va fallar per tal de millorar-lo, internament la valoració 

Professional dels fets, no ha existit i ha generat un mur entre molts bombers i els 

comandaments (alguns dels del Graf també).  

Com creiem tenim preguntes que no han estat contestades amb humilitat  i 

des de un principi( creiem que el fet del secret de sumari no era un impediment, 

però sempre serà susceptible de controvèrsia). En fí s’atansa l’estiu i dins la casa 

queda molt per fer i el compromís no es exclusiu dels comandaments també ho es 

dels bombers si es que els comandaments volen o ens deixin que hem formem part 

també. De les conclusions polítiques sortirà la conclusió que sigui i desprès 

quedaran les mateixes preguntes i respostes segurament. Grafs, bombers i 

comandaments hem d’aprendre i la nostra pregunta seria: hem fet els deures tots 

per ser un sol col·lectiu unit o el mur encara ens separà més.    

Hi ha qui diu que totes les persones implicades en un fet sempre tenen algo de raó, 

tot i que puguin estar equivocades parcialment, qui és dels mitjans de comunicació, 

dels parlamentaris, dels sindicats o la Direcció General qui creu que té la única 

veritat?...  
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