
 

   El company Pablo Calvo ens deixa 

 Arriba a Barcelona el nou contenidor K-7 
 
A finals del  mes de juny va arribar el nou contenidor K-7, especialitzat en material 
per a grans incendis, i que en el futur substituirà a l’actual J-10. El material que 
incorpora abasta un ampli ventall de possibilitats i prestacions, més enllà dels que 
porten les autobombes de primera intervenció (monitors, estoc d’escuma, 
mànegues, llances específiques, grup electrogen, etc). Juntament amb el 
contenidor ha arribat un camió ploma amb caixa, de similars característiques als 
altres dos de que disposem. La incorporació d’aquests contenidors forma part de 
les cessions de material previstes en el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Autoritat Portuària.  
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La nostra gent 

El nostre company Pablo Calvo ens ha deixat. 
Queden enrere totes aquestes setmanes 
d’intensos esforços per a poder mantenir-li la vida. 
Des de l’accident succeït el passat dia 2 de maig, 
al seu propi patiment s’hi ha sumat el dels seus, el 
de la  seva esposa, la seva  filla, els seus  
familiars, amics i companys. Finalment, el passat 
dia 8 de juny la seva lluita per la vida es va 
acabar. Els seus companys, volem expressar el 
nostre condol i compartir-lo amb tots aquells i 
aquelles que el porteu dins el cor. Queden en el 
nostre record aquests 30 anys passats entre 
nosaltres. 
         
          Fins sempre company, amic, Pablo. 

 



 

 

Visita de Bombers de Quilmes  
  
 

A principis de juliol ens va visitar un membre del 
Cos de Bombers Voluntaris de la municipalitat de 
Quilmes (República Argentina). Aquesta visita 
s’emmarca dins d’una estada de coneixement de 
diversos cossos de bombers, tant de Catalunya , 
com de la resta de l’Estat. L’objectiu de la visita 
és obtenir la visió global d’un Cos de bombers 
municipal d’una gran ciutat, com és el cas de 
Barcelona. Un dels principals punts d’interès va 
ser l’organització operativa del servei i els seus 
recursos materials, sense oblidar aquells 
aspectes relacionats amb la Protecció Civil i  la 
Prevenció. 

La nostra imatge   

Els nostres equips 

 
Propera incorporació de la nova 
llanterna  
 

 
 
Aquests dies, s’està procedint a la instal.lació 
en els parcs dels carregadors de les noves 
llanternes, incorporables al casc per mitjà d’un 
adaptador. Recordem que aquesta llanterna 
combina la tecnologia LED, donant major 
il.luminació amb menor consum, amb bateria 
recarregable de darrera generació. Està 
fabricada amb resina termoplàstica d’alta 
resistència als impactes, temperatures 
extremes i substàncies corrosives, a més de 
acomplir amb la normativa sobre atmosferes 
explosives. Un cop finalitzada la instal.lació, 
tant bon punt arribin uns petits complements 
que encara falten per lliurar, es procedirà a la 
seva posada en servei. 

Noves Bombes Urbanes 
Pesants 
 
El passat 5 de juliol, membres de la Unitat 
de Recolzament Tècnic i de l’Àrea de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat van viatjar a 
Sevilla .per fer les darreres comprovacions 
de l’estat de construcció de les quatre 
noves BUP, encarregades per l’Ajuntament 
de Barcelona. Es tracta de bombes Ziegler, 
muntades sobre xassís Man 15/290, i que 
també incorporen la tecnologia CAF, 
incrementant així la dotació de vehicles 
amb aquesta funcionalitat. El procés es 
troba ja en la seva fase final, i s’espera la 
seva arribada en breu. 
 

 

Els nostres equips 


