Queixa
A dia 9 de juliol de 2018, m’he trobat amb la porta de la oficina (no del garaig) oberta de bat a bat
del Parc de Piera, sense que hi haguès ningú a dins. Quan ho comunico al tercer bomber que arriba
al cap de quinze o vint minuts de trobar-me el parc en aquesta situació ho recrimina als dos que han
arribat una mica abans que ell de fer bicicleta sense que aquests es donguin per aludits, malgrat un
d’ells es neguiteja per la clau del cotxe que s’ha deixat sobre el taulell de control. Em llença una
mirada estranya.
Soc nou al parc desconenc si es una cosa habitual em neguiteja que els companys no sapiguen
reconèixer els errors, o acceptar-los, responsabilitzar-sen, o aclarir convenientment les coses quan
son prou greus. El de la clau es mosso d’esquadra.
A la torre de guaita m’he trobat pintades varies anotacions del guaita de l’altre torn (Cristobal),
penso que no es la manera de treballar es perd visibilitat, em resulta difícil entendre que una cosa
tan obvia sigui difícil de defensar. La netedat dels vidres es directament proporcional a la capacitat
de detecció de columnes.
El primer dia de feina el company no m’ha deixat l’epi al parc (l’arnés), per pujar a la torre amb
seguretat i seguint la normativa, m’he l’he trobat a dalt de la torre, quan he arribat. Efectivament he
hagut de pujar sense, amb el perill que aixó suposa.
Us adjunto una fotografia de la torre de guaita I-201, Turó de l’Avellana a Piera, assignada. La valla
de filferro que envolta la torre te un forat que s’ha intentat tapar amb el cartell d’advertencies i
prohibicions. A dia 14/07/18 a les 19:30 em trobo que dos nois entre 25-30 anys (runners) pujen fins
al primer replà de la torre; quan m’adono de la situació, els hi crido l’atenció i baixen sense que
m’obliguin o a fer un “sierra” de perill. S’els veu força habituats, els hi apel·lo pel cartell i el perill
que suposa, efectivament baixen de la torre i surten pel forat de la valla. Fins a la data no tancava la
porta amb candau mentre estava fent el servei per la inutilitat que suposa haver-hi el forat. A partir
d’ara el fico encara que hi hagi el forat. S’hauria de reparar, no em vull responsabilitzar del que
pugui passar durant la guardia, tampoc es convenient haver d’estar pendent d’aquestes coses.
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.
Suggerencies
Els mapes de l’ICC 1:50000 comarcals son força adequats a les tasques dels guaites, voldria que
fossin inclosos en el material de les torretes. Per la qualitat gràfica i el nivell de detall permet de fer
un reconeixement del territori d’una forma acurada i sense distraccions, ràpida, concisa i eficaç.
Tinc entès que la toponimia es coincident amb la de la COE.

