Benvolgut personal de la sala de control;
Em dirigeixo a tots vosaltres per traslladar-vos inquietuds fomentades per un bomber del parc de
Piera al dia 6/08/2018 per a una columna cantada a la SOC 29BF 13 Can Formiga i posteriorment
corregit a Canaletes.
En aquestes em relata els seus inconvenients en la informació que canto i questiona obertament la
meva forma de treballar. M’assegura que no he donat topònim en la primer comunicació, em
comparteix que ells a dins del camió prefereixen nom de municipi i topònim.
Per una banda voldria recuperar la grabació, per tal de atinar a aquestes questions tan incòmodes,
sortir de dubtes. També per veure quina disponibilitat hi ha sobre aquesta informació, penso que pot
ser un bon exercici.
D’altra banda us passo un fragment de una queixa* que he presentat referent als mapes que tinc a la
torre en ella m’apareix informació errònia suficient per donar equívocs o confusions tan a mi com a
vosaltres ja que ignoro de quina cartografia disposeu, es a dir si la teniu actualitzada. Us ho
comparteixo havent ja passat un mes de la presentació de la queixa i no haver obtingut resposta.
En quan als topònims i als limits municipals us completo les meves inquietuds, dubtes,
observacions...
- No acostumo a donar topònims a la primera ja que n’hi ha molts de repetits i n’hi ha que son de
mal entendre, provoquen confusions.
-El nivell de precisió dels topònims es força elevat donar-lo d’entrada requereix mes que 30 o 40
dies en un lloc nou per estar totalment convençut de la posició es la correcta.
-La quadricula SOC penso que es més adequada, de cara a una comunicació amb tothom.
Tinc tres tipus de mapa aquí a la torre:
1:40000 M’agafa una distancia d’entre 10 i 15 km.
-No té els limits municipals
-La torre I-215 dira que està mal situada
-No apereixen linies electriques.
1:50000 M’agafa una distancia de 20 km.
-Esta desactualitzada.
-Altres.
-Alguns topònims han sortit amb caràcters mal impresos.
-Les linies municipals tenen una lectura força difícil, pels colors terrosos utilitzats per a la
hipsometria.
Mapes de la COE
-Estan desactualitzats
-Hi han guixades i anotacions fetes amb bolígraf, fan mal a la vista.

Amb tot aixó s’em plantejen els segunts dubtes:
-Se li demana al guaita informació de les infraestructrues (punts d’aigua, pistes...) al llarg de un
incendi? Es fidedigne la informació que disposo?
-Considereu igual que jo que els topònims son delicats de donar per la falta de precisió en estar
repetits?
Tinc les seguents consideracions
-Em veig desbordat per les consultes que he de fer de forma ràpida en diferents mapes i per tota la
problematica que us he exposat la única manera que tinc de donar la situació de la columna
ràpidament (que crec que es el que interessa per davant de qualsevol altra cosa) es donant la SOC i
els azimuts.
-Els errors detectats al mapa, la informació que apareix diferent entre mapes, les desactualitzacions
(carreteres noves..) fan que sumin inseguretat, torpesa i consideracions fútils. Informacio
complementaria que has de barallar.
-Us trasllado la inquietud d’aquest bomber i us en faig partícep per tal de animar-vos a donar el nom
del municipi, a completar la informació.
-Es cert que el bomber no li hagues costat gens de demanar per radio la situació de la columna. Es
una cosa habitual.
-Per últim no hi ha res que no es pugui solucionar amb temps.
Amb tot repeteixo el que demano al document que ja he presentat al registre en dues ocasions, per
tal d’agilitzar aquest tipus de situacions:
-El mapa 1:50000 comarcal de l’ICC.
La meva conclusió es que amb el comarcal de L’ICC i amb un mapa similar al 1:40000 agafant més
extensió de territori entre 15 i 20 km (com a mínim) i completant amb el detall (linies electriques
etc) es pot treballar de forma ràpida, que en la meva consideració es el que interessa en un guaita
per davant de qualsevol altra cosa . 1 minut es diferent de 5 minuts i 10 minuts. Cada segon conta.
Cada conusulta adicional es temps que porta a concretar, o a donar l’avís. Aquest temps per a que
sigui raonable justifica aquest document.
En qualsevol cas es a títol informatiu. El Ferran Beltran m’ha mostrat la seva conformitat en quan a
la meva forma de procedir. N’estic satisfet.
Espero no haver-vos causat molèstia sinò al contrari, estic disponible per a fer un intercambi de
impressions o una posta en comú si ho volguessiu.

*
«El mapa de la COE facilitat; segons el Ferran Beltran del Parc d’Igualada es tot just de l’any
passat. Es un mapa a escala 1:50000 en el que apareixen els azimuts dibuixats al punt de guaita
desaliniats amb la quadricula. Podria admetre que heu inclòs la declinació magnetica en el dibuix
dels azimuts. No em sembla una bona politica en un format paper que no es pot modificar amb els
anys, si no s’actualitza anualment. Efectivament esta inclinat a l’Oest i actualment i de fa ja bastants
anys la declinació es a l’est. Tampoc resulta convenient incloure la declinació, és inutil, si aquesta
era la intenció. Em dona un error de 500 m a una distancia entre 10 i 15 km. Adjunto foto.
Tot pot ser en aquesta vida, pero em resulta dificil creure que tenint la torre de guaita a escassos
centenars de metres fiqueu el guaita a Sant Elies com es mostra a la COE i no a la torre com us
adjunto a l’ortofotomapa que apareix en lloc diferent de l’indicat a la cartografia lliurada. I-215.»

