
 

           Presentació del projecte del nou 112 

Memòria 2009 
 
Durant aquest mes d’agost s’ha realitzat 
la distribució, a tots els parcs, torns i 
dependències de Bombers, de l’Informe 
d’Activitats corresponent a l’any 2009. 
Aquest és un llibre que hem escrit entre 
tots, amb el nostre treball diari de servei 
a la ciutat. Hi podem trobar aspectes 
referents a la seguretat, a la  prevenció, 
a les  intervencions, a les inversions i a  
les persones que composem el servei. 
Esteu tots convidats a consultar aquest 
document i conèixer els resultats del 
nostre dia a dia. 
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Notícies 

El passat mes de juliol, i dins del marc de la inauguració del nou Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència a Reus, es va presentar el projecte 
del nou GAGTU 112 de Barcelona, que està previst es construeixi proper a  la 
Maquinista. El nou edifici acollirà les centrals operatives dels principals 
cossos d’emergències, i incorporarà una sala específica per a la ciutat de 
Barcelona. La seva superfície serà d’uns 38.000 metres quadrats. Aquest 
centre d’emergències treballarà de forma conjunta amb el ja existent a la 
ciutat de Reus. 



 

Nou Túnel del Foc 
 

Ja s’ha licitat i adjudicat la construcció 
del que serà el nou Túnel del Foc. 
Aquest túnel, a l’igual que l’antic, estarà 
situat a les instal.lacions de formació 
ubicades al Parc de Zona Franca. 
Aquest  nou  equipament incorporarà 
les darreres innovacions tecnològiques 
de simulació d’incendis, en especial les 
referents als  aspectes de seguretat i 
de medi ambient. Cal destacar el canvi 
del combustible gasoil, utilitzat en 
l’antic túnel, per gas natural directe de 
la xarxa. 

Els nostres equipaments 

Les nostres instal.lacions 

En marxa el nou Parc del Port 
  
Les obres de l’edifici que en un futur ha 
d’acollir  al  nou Parc de Bombers del Port 
estan avançant a  bon ritme. En aquests 
moments ja s’ha donat per finalitzada  la 
fase de construcció de l’estructura del parc 
i actualment s’està treballant en la fase de 
l’execució en la  que  es  duen a terme    
els tancaments i les compartimentacions, 
així  com les diferents  instal.lacions. 
Segons el calendari previst, la finalització 
de les obres del nou parc de bombers 
tindrà lloc durant la primavera vinent.  

 

Nova barca de salvament 
 
En aquests moments, i dins el marc del 
conveni de col.laboració signat entre 
l’Ajuntament i l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, s’està en procés d’adjudicació 
d’una nova barca de salvament.  Aquesta 
nova embarcació,  que    substituirà   a     
l’actual BS-1, serà una embarcació 
pneumàtica,  semirrígida, que també serà 
remolcable, i estarà ubicada al Parc de la 
Zona Franca.  La nova barca suposa un 
pas més en l’actualització del material de 
Bombers de Barcelona. 

Els nostres materials 


