
 

        
El company jubilat  Pere 

Senserrich compleix 100 anys 
 
El passat 13 de juny el Saló de Cent va 
acollir l’acte d’homenatge al bomber jubilat 
Pere Senserrich amb motiu del seu 
centenari, convertint-se així en el primer 

treballador del Cos de Bombers que ha 
complert 100 anys. Representants del 
consistori, companys de Bombers, familiars 
i amics del Cau del Jubilat varen voler ser 
presents en aquesta data tant important i 
transmetre al Pere el seu afecte i 
reconeixença. El company Senserrich va 

ingressar a Bombers de Barcelona l’any 
1936, en plena guerra civil, i es va jubilar 
l’any 1977 com a oficial, després de 41 
anys de servei. En Pere va viure sinistres 
tan importants com les riuades del Vallès 
del 1962 o l’explosió de carrer Capità 

Arenas al 1976. 
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La nostra gent 

Curs sobre risc radiològic ala UPC 
 
Els passats mesos d’abril i maig es va portar a terme, a l’Institut  de Tècniques 

Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, tres edicions d’un curs de 
formació bàsica per a actuacions en incidències radiològiques. Al curs hi van participar 
diversos comandaments, tècnics i CS sanitaris del Servei. El curs ha combinat teoria i 
pràctica i ha estat impartit per professorat de la universitat. El grau de satisfacció entre 
els participants ha estat molt alt, tant per la qualitat del mateix com per haver ajudat a 
conèixer millor aquest risc tecnològic, cosa que millora la seguretat davant 

d’hipotètiques intervencions. 



 

 

Acte d’agraïment  d’una 
residència de gent  gran  

 

Organitzat pels propis veïns, el dia 18 d’abril es 
va celebrar un acte d’agraïment als serveis 
municipals que varen participar en el sinistre 
ocorregut el passat mes de desembre a la 
residència de gent gran del carrer Montnegre 
39. L’acte va ser presidit per la tinent d’alcalde 
Sra. Maite Fandos, i es va desenvolupar en un 

ambient de gran cordialitat. Un cop més els 
Bombers de Barcelona hem estat objecte de 
l’agraïment d’unes persones que, desprès 
d’haver patit una situació extrema, han volgut 
donar el seu reconeixement a la nostra tasca.  

 

 

 La nostra imatge 

Pràctiques i simulacres     

 
Pràctiques de rescat  al 
Telefèric de Montjuïc 
 
Entre els mesos d’abril i de maig, els 
companys dels parcs de Montjuïc i de 
l’Eixample han realitzat tot un seguit de 

pràctiques de rescat al Telefèric de Montjuïc. 
Aquestes pràctiques es venen realitzant de 
forma periòdica cada any, i serveixen per 
verificar la ruta d’accés i per adquirir destresa 
en la utilització del material específic per a  
aquesta instal·lació. El simulacre es 

desenvolupa entre dues pilones contigües, 
actuant simultàniament a quatre cabines per  
part de quatre equips, amb l’objectiu de 
mobilitzar el màxim nombre d’operatius,i reduir 
al màxim el temps d’actuació. 
 

Els bombers de Göteborg ens 
visiten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El passat 13 de maig una delegació dels 
bombers de la ciutat sueca de Göteborg ens 
varen visitar amb l’objectiu de conèixer de 
primera mà la forma de planificar la Protecció 
Civil a Barcelona. Durant la visita es va tractar 

la planificació de les grans emergències, les 
activitats a realitzar en els esdeveniments 
amb gran afluència de públic i les activacions 
del Centre de Coordinació Operativa 
(CECOR) i posteriorment varen visitar les 
instal·lacions del Parc de Llevant. La vitalitat 
de la nostra ciutat, així com el treball 

desenvolupat en el camp de la planificació 
d’emergències han donat com a resultat que 
siguem un referent en aquest camp. 
 

 

Protecció civil 
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