
 

        
El company Valentí Calvet  

ens deixa 
 
 
Un altre cop inesperat i dolorós. Després 

d’una llarga malaltia, el company Valentí 
Calvet, lluitador infatigable, ens va deixar 
el passat mes de desembre, a l’edat de 

52 anys. Membre de la promoció de 
1989, actualment era caporal en el torn B 
del parc de la Vall d’Hebron. El coratge 

amb el que va afrontar la lluita contra la 
malaltia ha estat un exemple per a tots 
nosaltres. Vagi des d’aquí el condol, als 

familiars, companys i amics. Et 
recordarem, Valentí. 
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Vehicles 

La nostra gent 

Posada en servei de les quatre noves BUP 
 
Un cop enllestides les corresponents sessions formatives, ja estan en servei les 
noves quatre bombes urbanes pesants. Aquests vehicles incorporen dos tipus 

d’escumògen en dipòsit: sistema convencional i sistema CAF.  Com novetats cal 
destacar la possibilitat de treballar simultàniament amb aigua i escuma, i el canvi 
dels accionaments mecànics amb palanques, per accionaments electrònics amb 

botons. S’han destinat als parcs de l’Eixample, Sant Andreu, Llevant i Vall d’Hebron, 
de forma que tots els parcs de Bombers de Barcelona disposen de vehicles amb 
sistema CAF. 

 



 

 

Participació de Bombers a la festa 
“Posa’t la gorra” 
 

El passat 17 de desembre, vora sis mil persones van 

omplir el Zoo per a donar suport  als nens amb càncer i 
a les seves famílies, en un acte organitzat per 

l’AFANOC. Bombers de Barcelona va participar en 
aquesta jornada solidària, aportant una autobomba i el 
seu equip humà. Des d’aquestes ratlles, fem arribar 

l’agraïment de l’organització, als companys que van 
aconseguir que els més menuts, es poguessin sentir 
bombers per uns instants.  

 

Serveis 

Solidaritat 
 
Col.laboració de Bombers a la 

Marató de Donació de Sang de 
Barcelona 

Els dies 13 i 14 de gener es va portar a 
terme a Barcelona la cinquena edició de la 

Marató de Donació de Sang. Bombers de 
Barcelona va fer la seva col·laboració en 
aquest acte, aportant una autobomba i el 

seu equip humà al Palau Robert, punt 
central d’aquesta Marató. El Banc de Sang i 
Teixits va agrair als donants amb una 

samarreta amb el lema “Moltes gràcies”, 
amb les lletres al revés, com a les bosses 
de sang. Vagi des d’aquí l’agraïment als 

companys que es van bolcar per a que 
aquesta participació fos un èxit. 

 

 
 
 

Incorporació al Servei dels nous 

vestits de pluja 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Ja els tenim aquí !!! Després d’un llarg 

procés, ja han arribat els tant desitjats 
vestits de pluja. Des de primers de gener, ja 
s’estan repartint pels parcs i dependències 

de Bombers, i hores d’ara, ja es poden 
utilitzar en les actuacions que ho 
requereixin, representant una millora en les 

condicions de treball en les intervencions. 
Aquest ús està regulat per una sistemàtica 
d’utilització disponible a la Base 

Documental.  
 

 
 
 

 

Vestuari  


