
 

        
Presentació de la darrera 

promoció d’aspirants a 
bomber 
 
El 14 d’octubre es va presentar al parc de 

la Zona Franca la darrera promoció 
d’aspirants a bomber. Després de la 
benvinguda per part del nostre director, 

els futurs nous companys i companyes 
van posar sobre el braç articulat, per a 
fer-se la primera foto de grup. Il·lusió, 

motivació, treball en equip, servei, 
aprenentatge... aquestes i moltes d’altres 

son les paraules que es van sentir a 
l’aula, en relació a la carrera professional 
que els espera. La nostra benvinguda al 

Cos de Bombers de l’Ajuntament de 
Barcelona !!! 

 

Núm. 11 
 
 

Novembre 

2011 

Dispositius 

La nostra gent 

Festa Major de Barcelona - Mercè 2011 
 
Com cada any, Bombers de Barcelona ha participat de forma activa en al dispositiu 
de seguretat desplegat amb motiu de la Festa Major de la ciutat: el Pregó a la plaça 

de Sant Jaume, el Festival pirotècnic, l’Arc de Nit al Cosmocaixa, els correfocs 
infantil i d’adults, la travessa nedant al Port, el Piromusical  i l’acte més multitudinari 
de tots, la Festa del Cel a les platges de Barcelona. Hem protegit als participants en 

tots aquests actes, posant el nostre granet de sorra per a que aquestes festes es 
desenvolupessin sense incidents remarcables. Felicitats a tothom !!! 

 



  

Simulacre d’incendi al metro línia-9 
 

El passat 27 d’octubre de matinada, es va portar a 

terme un simulacre de rescat a la línia 9 del Metro, a les 
proximitats de l’estació de Fondo, organitzat per TMB i 
la DGPC. Entre d’altres serveis d’emergència  hi eren 

Bombers de la Generalitat i Bombers de Barcelona. La 
nostra participació va consistir en aportar una de les 
vagonetes de rescat del parc de la Zona Franca. 

Aquest és el primer simulacre efectuat en una línia de 
metro sense conductor, a través d'una estació de gran 
profunditat i de tipus pou en què l'accés es fa mitjançant 

ascensors que salven un desnivell d'uns 40 metres. 
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Formació 
 
Sessió de treball sobre 

vehicles híbrids 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

El passat 18 d’octubre, es va portar a terme 
una jornada de treball sobre vehicles 
híbrids, a les instal·lacions de Formació del 

parc  de la  Zona   Franca. Es va comptar 
amb  l’assistència  de  tècnics  de  l’empresa 
Toyota-Lexus, que ens van aportar nous 

coneixements, i també aclarir nombrosos 
dubtes. Aquesta sessió s’emmarca dins dels 
treballs que s’estan realitzant per a la 

redacció d’un procediment operatiu 
d’intervenció en aquests tipus de vehicles. 

L’aparició de nous riscos ens obliga a  
posar-nos al dia, i com és el cas, afegir 
coneixement extern per part dels experts en 

la matèria. 

 
 

 
 

Incorporació 

de la nova llanterna 
 

A principis de novembre s’ha posat de 
servei la nova llanterna, tant esperada per 
tothom. Aquesta incorporació s’ha 

desenvolupat sense incidències 
remarcables, i cal destacar la bona 
acceptació per part del personal dels torns. 

També s’ha pogut verificar la seva utilitat 
com a sistema de detecció de persones, en 
ambients amb baix nivell de visibilitat, 

gràcies al sistema de led que va emetent 
llampades. Tot plegat, fa que aquesta nova 
eina, suposi una millora substancial en les 

condicions de treball dels bombers. 
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