Notícies

Conveni amb Bombers de la Generalitat

Bombers de la Generalitat i Bombers de Barcelona han signat un conveni de
col.laboració que formalitza l’estreta relació que, durant més de 30 anys, han
mantingut ambdós Cossos. L’objectiu principal del conveni és establir un marc de
col.laboració en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. El conveni té una durada de
dos anys prorrogables i formalitza l’acord de suport recíproc en intervencions
operatives, intercanvi d’informació cartogràfica, utilització de la mateixa xarxa de
comunicacions i divulgació conjunta de consells de prevenció i d’autoprotecció. Hi
haurà cooperació tècnica en l’estudi de millores de tota mena de materials
d’intervenció, equips, vehicles i infraestructures, així com unificació dels criteris per a
la formalització i el funcionament dels grups especials, entre d’altres aspectes.
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Bombers ha participat de forma activa en
la planificació i coordinació de la visita del
Papa, i ho ha fet en relació a la seguretat
de les persones en els aspectes no
policials. Es van establir criteris sobre els
espais que donaven cabuda als fidels i en
el recorregut del “papamòbil”, així com
els condicionants del temple. La tasca de
control de tot l’entorn de la Sagrada
Família va comportar el disseny i
adjudicació de les zones de públic, la
creació de vials d’emergència, la ubicació
de pantalles i la previsió de possibles
incidents amb dues autobombes, entre
d’altres funcions.

Serveis

Es posa en marxa la Base
Documental de Bombers

El 29 d’octubre ha entrat en funcionament
la nova Base Documental, una eina que
permet tenir un únic arxiu documental,
especialment comunicats, ordres del servei
i notes internes, entre d’altres documents.
Això farà possible mantenir actualitzat el
cos documental del Servei, fins ara
dispers, i conservar en el temps tots els
documents vigents. En un principi els
documents incorporats han estat els més
rellevants dels darrers tres anys, però de
manera progressiva s’hi aniran afegint tots
aquells documents que mantinguin la seva
vigència.

Materials

Inici d’expedient per adquirir
la nova llanterna
S’ha iniciat el tràmit per a l’adquisició de la
nova llanterna, que ha estat dissenyada
per ser integrada al casc d’intervenció
mitjançant un adaptador. Aquesta nova
eina combina la tecnologia LED, donant
major il.luminació amb menor consum, i la
bateria recarregable de darrera generació.
Està fabricada amb resina termoplàstica
d’alta
resistència
als
impactes,
temperatures extremes i substàncies
corrosives. També compleix amb la
normativa sobre atmosferes explosives.
Amb la incorporació d’aquest equip es
donarà un gran pas endavant en les
condicions de seguretat i confort del
bomber.

Notícies

Participació en un simulacre al Port
El Port ha realitzat un simulacre d’emergència amb
l’objectiu de comprovar els diferents protocols de
seguretat així com la coordinació de les unitats
d’emergència i les forces de seguretat implicades,
juntament amb el SEM, Salvament Marítim i altres
serveis portuaris. Hi han participat més de 100
efectius, i ha consistit en la simulació d’una
hipotètica amenaça per la presència d’una maleta
amb explosius i la presa d’una hostatge en un
creuer. Es va activar el Pla d’Autoprotecció (PAU),
que coordina l’actuació de les forces de seguretat
amb els serveis mèdics i amb Bombers. Aquest
simulacre s’ha realitzat en aplicació a la legislació
vigent en matèria de seguretat, i que confirma que el
Port de Barcelona és una instal.lació que garanteix
la màxima seguretat als passatgers.

