Notícies

L'escut de Bombers al nou Parc de Montjuïc

El futur Parc de Bombers de Montjuïc incorporarà a la seva façana una reproducció
de l’escut de Bombers de Barcelona de l’antiga façana del Parc de l’Eixample. La
reproducció s’ha fet amb pedra artificial, utilitzant un motlle de silicona que es va
executar amb la base d’un del antics escuts del Parc del carrer de Provença. L’escut
de Bombers de Barcelona integra els símbols de l’escut de la ciutat, la torre en
flames amb el pic i la pala identificativa de l’ofici de bomber i el ratpenat que
antigament formava part dels elements heràldics dels emblemes de la ciutat de
Barcelona. Aquest escut es va emplaçar als parcs de l’Eixample i de Poble Sec per
iniciativa del Departament Tècnic de Bombers sota comandament del Cap Emilio
Gutiérrez de l'any 1929 fins al 1932.

Formació

Principi d'acord per a un
nou model formatiu
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El passat mes de novembre s'ha
formalitzat un principi d'acord per a la
implantació del nou model formatiu a
Bombers. Aquest nou model defineix
quatre apartats de formació: Interna,
(al Parc de Zona Franca), externa, al
parc i CGE. També es defineixen les
figures de formació: el coordinador, el
formador, el monitor de pràctiques i el
tutor tècnic. Tot això, al voltant de cinc
mòduls
temàtics
que
es
desenvoluparan al llarg de dos mesos
al personal destinat a l'efecte al parc
de la Zona Franca.

Formació

Nou curs al Fire Service
Collage

Dins del procés formatiu de la nova
estructura de comandament prevista al Pla
Director, s’ha realitzat un nou curs de
comandament i direcció de sinistres, adreçat
als nous Caps de Parc, Caps d’Àrea i
Tècnics SPEIS. Aquesta composició de
comandaments li ha donat un caire especial
a aquest curs, així com dos elements de
valor
afegit:
un
millor
coneixement
interpersonal entre futurs Caps de Sector i
Caps
de
Guàrdia,
i
l’aprofitament
d’experiències viscudes en molts anys de
servei. Cal destacar l’alt nivell d’implicació i
esforç personal demostrat per part de tots els
participants.

Les nostres instal.lacions

Es perfila la torre de pràctiques
del Parc de Montjuïc
La construcció del nou parc de Bombers de
Montjuïc encara la seva recta final. Ja es
pot veure el que serà la seva torre de
pràctiques.
L’avançat
estat
de
la
construcció permet fer-se una idea del que
serà aquest espai d’entrenament: un mur
de formigó, amb escala metàl·lica
adossada, i una planta baixa i pis que
permetran les pràctiques d’interiors. El parc
defineix un nou sòcol de la muntanya vist
des de la ciutat alhora que amb la seva
torre aporta un nou punt de referència
associat a Bombers de Barcelona.

Els nostres equipaments

Darrera fase del nou Túnel del Foc a
Holanda
El nou túnel del foc suposarà un punt d’inflexió en la
formació i per a les pràctiques d’extinció d’incendis al
nostre Servei. En la visita que es va fer a primers de
desembre, es va comprovar l’avançat estat de
construcció. Aquest nou túnel disposa de múltiples
variables d’escenari, com foc de cuina, foc sota
escala, armari, foc elèctric, llitera, etc. També, com a
novetat en el Servei, disposa d’un simulador de
Flash-over, amb grans possibilitats. Per vetllar per la
seguretat dels intervinents, i el màxim aprofitament
dels exercicis, disposa d’una completa sala de
control i una sala tècnica.

