Prevenció operativa

Prevenció operativa a la Torre
Mapfre
Durant el mes de febrer passat, s’han realitzat
diverses visites de prevenció operativa a la Torre
Mapfre. Per mitjà d’aquestes visites guiades, s’han
pogut analitzar diferents elements d’interès per a
una eventual actuació, com els accessos externs, la
sala de control, els accessos interns, la
compartimentació, les instal.lacions energètiques,
les instal.lacions de protecció contra incendis, els
ascensors i les plantes tècniques. També s’ha
verificat la coordinació amb el personal de l’edifici,
en cas d’emergència. Un pas més cap al
coneixement previ dels riscos presents en els
possibles escenaris d’un sinistre, que incideix
directament en una major eficàcia en cas
d’intervenció.

Nova promoció

Continua la formació dels futurs nous companys
Un cop superat el curs de formació bàsica per a bombers, a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, a Mollet, la formació dels aspirants a bomber continua actualment
amb el curs d’adaptació al nostre Servei, que inclou el curs d’extinció d’incendis en
vaixells, al Centro Jovellanos, ubicat a Veranes, Gijón. Hi han acudit en dues sessions,
del 27 de febrer al 2 de març, i del 5 al 9 de març. El curs consta de classes teòriques,
seguides de pràctiques, com: incendi en cambra de bombes, incendi en coberta de
vaixell, fuita de gas tòxic, i el temut incendi en sala de màquines. Un altre “bany de foc”
que acosta als futurs bombers al que serà el seu entorn habitual de treball.
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Activitats externes

Proves d’instal.lacions contra
incendis al tunel de l’AVE

El passat dia 5 de març, es varen portar a
terme unes proves de funcionament de les
instal·lacions contra incendis del túnel de
l’AVE, a la sortida d’emergència situada a la
cruïlla dels carrers Provença amb Enric
Granados. Es van realitzar tres proves de la
columna seca: una d’alimentació amb escuma
CAF, una altra d’alimentació a dues mànegues
de 45 mm de ø i una tercera d’alimentació a
dos acortinadors, de 45 mm de ø i un altre de
70 mm de ø. Es va poder verificar el correcte
funcionament de la columna seca i el seu ple
rendiment amb aigua. En relació a l’ús del
CAF, calen noves proves, ja que es va
constatar que la llargada de la instal·lació i la
seva configuració incideix directament en les
seves prestacions.

Protecció civil

Activació del Pla de Neu i Gel
de l’Ajuntament
El dia 1 de febrer es va activar el Pla de Neu i
Gel, atesa la previsió de nevades a la ciutat,
que sumada a la baixada de temperatures,
podien generar plaques de gel en indrets
determinats. Les mesures preventives que es
van dur a terme durant l'activació es van
centrar en el seguiment de l'activitat a centres
docents de la part alta de la ciutat, de
Vallvidrera i les Planes. També es va procedir
a l’escampament de sal en aquestes zones.
Bombers de Barcelona va estar present a les
reunions de seguiment del temporal al
CECAT (Generalitat), així com al CECOPAL
(Ajuntament). Sortosament, les previsions no
es van acomplir en tota la seva intensitat, i
l’episodi va derivar en unes poques
incidències sense major rellevància.

Els nostres recursos

Nova eina d’ajuda per al coneixement
pels Procediments Operatius
Des de la Unitat de Procediments i Planificació, s’ha iniciat
l’elaboració d’uns suports multimèdia sobre plataforma
Flash, per a facilitar la divulgació, informació i coneixement
dels Procediments operatius del Servei. En aquests
moments, ja està penjat a la intranet de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat el corresponent al procediment de
vehicles industrials a gas, i properament es publicaran els
dels procediments d’extinció de vehicles a l’exterior i el de
reguardes al Port. Aquesta nova eina sorgeix de la
voluntat de millora contínua de la Unitat, i com a resposta
a una demanda recurrent per part de nombrosos
comandaments.

