
El passat dia 25 de Setembre es celebrar al pintoresc poble de Colldejou l'onzena edició de la Pulaskinada. 
Aquesta popular festa que començà a Prades l’any 2000, s’ha convertit amb els anys en una cita imprescindible per 
a professionals i voluntaris del món dels focs forestals. En l’edició d’enguany han participat un total d’onze equips 
procedents de diferents punts del territori català; així es van poder veure ADF’s de la metropolitana Nord i també les 
de Colldejou, unitats Graf de Lleida, Barcelona, Girona, Tarragona i/o terres de l’Ebre així com la Unitat Tècnica 
gairebé al complert, i com no, els irreductibles bombers voluntaris de Prades. 

Les proves es van realitzar sota un sol radiant més propi del mes de juliol que no pas de finals de setembre. El llan-
çaments de Pulaski va obrir la jornada, on el bomber de Graf Lleida A.Salzer va demostrar el seu domini en 
l’especialitat amb un nou rècord, uns increïbles 36,5 metres. Seguidament els canells més hàbils de cada equip 
feren sonar les esquelles a cop de torxa en una de les novetats d’aquesta pulaskinada. A continuació els 100 me-
tres obstacles de línea de defensa on va queda palesa l’habilitat i coordinació dels equips executant aquesta mani-
obra tot superant marges i una considerable pendent. Graf Lleida va deixar clar el seu bon moment de forma mar-
cant-se el millor temps. I va arribar el torn dels motoserristes, que amb més o menys gracia varen intentar elaborar 
un avet amb tres pisos de quatre branques cada pis. A destacar els  bombers Voluntaris de Prades i els ADF’s de 
Colldejou que varen demostrar la seva destresa amb aquest tipus d’eina. Per últim la sempre espectacular i polèmi-
ca proba de l’estirada de corda, on Graf Girona va deixar clar qui mana en aquesta modalitat. Per arrodonir la jor-
nada una fideuà de germanor per recuperar forces i comentar la jugada, i per últim l’entrega de premis on es van 
destacar les actuacions de Graf Lleida (1er Classificat) Bombers Voluntaris de Prades (2ons.) i els Fukis (o Graf 
Tarragona com a 3ers Classificats). 
Per últim volem agrair al consorci de la serra de Llaberia, a l’Ajuntament i l’ADF de Colldejou, així com veïns i de-
més associacions del mateix municipi, per la total col·laboració i l’incondicional suport rebut en tot moment, tot un 
exemple de solidaritat i altruisme. No ens oblidem tampoc del suport rebut per la central nuclear d’Ascó.  
 
Us esprerem en la próxima Pulaskinada 2012:  Així que ja podem començar a entrenar que el nivell  està pels 

              núvols i els dies passen volant!.. 

... i en el proper Forestalillo... 
 
 

Fig. 26 i 27. Imatges del 
foc forestal de Llagunes 
a la RELL que cremà 
mes de 200 hectàrees . 

Fig.22. Els 100 metres de 
línea de defensa amb obsta-
cles va posar a prova la coor-
dinació i agilitat dels equips 

Fig.24. Nou rècord de llença-
ment de pulaskii, 36,5 metres! 

Fig.23. La talla amb motoser-
ra, una de les probes clàssi-
ques de la Pulaskinada 

Fig.25. El llençament de 
torxa, una de les novetats 
d’aquesta edició. 

XI Pulaskinada, Colldejou 2011:  
Germanor i bon ambient en un entorn privilegiat. 


