
 

Simulacre al Port  

Noves bombes rurals 
 
El dia 22 de juny es van presentar les 
quatre noves bombes rurals, que s’han 
incorporat als parcs de Vallvidrera, Sant 
Andreu, Vall d’Hebró i Eixample, en 
substitució dels ja veterans B-204, B-205, 
B-206 i B-207, que ara serviran per al 
rodatge i les pràctiques del personal de nou 
ingrés. A destacar dir que són els primers 
vehicles MAN i també els primers que 
incorporen barres exteriors antibolcament 
Les característiques de les noves bombes 
es poden consultar al MANU. 

 

 
Inaugurem el nou butlletí de l’SPEIS 

 
Aquest butlletí neix com una nova eina de comunicació interna que pretén 
informar puntualment d’aquells temes que pensem són del vostre interès. Temes 
de formació, materials, recursos i tecnologia, seran entre d’altres alguns del 
temes dels que parlarem. El nou butlletí serà a partir d’ara un nou element de 
comunicació interna, juntament amb d’altres eines en les que estem treballant. 
Amb la posta en marxa d’aquesta nova eina de comunicació volem facilitar la 
participació i l’accés a la informació de tots i totes els que formem part de 
Bombers de Barcelona.  
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Notícies destacades 

Operacions- simulacres 

El 29 de maig es va participar en un 
simulacre al Port, a l’empresa CLH,  que 
va consistir en la ruptura de la línia de 
descarrega d’un tanc de combustible 
amb vessament de 15.000 m3 de 
benzina i posterior ignició per els treballs 
en el rack de canonades. Es va 
intervenir amb dos tancs gran incendi, 
braç articulat  tanc pesant, ambulància i 
el K-5 (CCA). Es van establir dos sectors 
de treball, rescat d’operaris i refrigeració 
dels tancs colindants, es va procedir a 
l’extinció de l’incendi i es va activar el 
PAEM per risc químic en fase 
d’emergència. 



 

  

Promoció de 8 nous tècnics 
 
El passat dia 10 es van incorporar  els nous  
Tècnics que iniciaran un complert procés 
formatiu, que incorpora tot un ampli ventall de 
coneixements teorico-pràctics, que han de ser 
la base per poder desenvolupar properament 
les funcions pròpies dels seu lloc de treball, 
amb la màxima garantia d’èxit. El total d’hores 
realitzades serà de 350 hores, més altres 300 
que faran de guàrdies d’acompanyament,  
inicialment de nivell operatiu bàsic i, al final 
del procés amb el nivell operatiu de tècnics, 
en l’exercici de la funció de Cap de Guàrdia. 

La nostra gent 

Els nostres recursos 

Supressió del paper en el 
Mycellium-Informes 
 

Des del passat 14 de juny, s’ha eliminat el 
format paper dels informes d’intervenció, el 
que suposa una millora en molts aspectes. 
Des del punt de vista mediambiental, 
s’estalvien uns 45.000 fulls de paper a 
l’any, en quant a la gestió  suposa una 
millora en la tramitació administrativa; 
notificacions a organismes o entitats, 
cobrament en els casos previstos a 
l’ordenança fiscal, visat del Cap de 
Guàrdia, etc. Amb aquesta millora en la 
tramitació la signatura autògrafa dels 
comandaments queda substituïda per la 
validació electrònica..  
 
  
 
 
                        

Promoció 2009 
 

La nova promoció ja ha  finalitzat la 2a fase 
del curs d’adaptació. La 1a fase del curs, 
es va realitzar entre el 16 de novembre de 
2009 i el 5 de febrer de 2010 i, la segona 
fase, iniciada el 20 d’abril, va  finalitzar el 
dia 18 de juny. Un cop finalitzades les dues 
fases i el curs bàsic a  l’ISPC, i desprès 
d’un període de vacances, iniciaran la fase 
de pràctiques,  quedant adscrits a un parc i 
a un torn durant tres mesos. Un cop 
superades les pràctiques es podran 
incorporar com a bombers, a partir del mes 
d’octubre. El període total dedicat a la  
formació serà de deu mesos.  

La promoció 


