La nostra història

Trasllat de l’arxiu històric
d’imatges de Bombers
Per mitjà d’un acord amb l’Arxiu Històric
de Barcelona, el fons d’imatges de
Bombers quedarà dipositat a l’Arxiu
Fotogràfic de la Ciutat. Aquest fons es
composa
de
fotografies,
negatius,
diapositives i altres materials, que van
des de principis del segle XX fins a l’any
2005. Es procedirà a la classificació,
tractament i restauració d’aquest fons,
que estarà a l’abast de tots el ciutadans a
la seu de l’arxiu, al carrer Comerç.
D’aquesta
forma
es
millorarà
l’accessibilitat i la conservació d’aquests
materials gràfics, que fins ara estaven
ubicats al Parc de Llevant

Nous materials

Nou sac de salvament
Ha estat adjudicada la compra del nou sac de salvament, que substituirà al sac
actual. Aquest sac estarà format per material com el ja utilitzat actualment i
incorpora els següents nous elements:
Bloquejador.
Cinta pedal.
Corda única que compleix els requeriments de les dinàmiques i estàtiques.
Davallador – assegurador.
Arnes de pit.
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Una vegada s’hagi distribuït el material als parcs, s’iniciarà un període de formació i
pràctiques abans de substituir l’antic material. Els materials que incorpora aquest
nou sac permetran realitzar les maniobres de salvament i treballs en alçada seguint
les noves tècniques de doble corda, cosa que suposa una millora substancial en la
nostra seguretat.

Millorem la seguretat

Guants per a riscos mecànics
A partir del proper 5 d’octubre, data en que
es restableixen els cinc torns, es procedirà a
distribuir pels parcs els guants de protecció
contra riscos mecànics. Aquests guants són
aptes per a serveis de salvament,
excarceració, sanejaments, rescat en alçada
i tot servei sense risc de foc ni risc químic.
Tanmateix, assoleixen els màxims nivells de
protecció segons la norma EN-388, 4 en
abrasió, 5 per tall, 4 per esquinçament i 3 en
punxonament.
Amb
aquests
guants
s’aconsegueix que en aquells serveis on es
requereix una major habilitat manual
tinguem el nivell màxim de dexteritat (major
sensibilitat), segons la norma EN-420. La
reposició d’aquest material es realitzarà per
desgast o trencament.

Nous materials

Bossa de transport pels EPIs

S’ha iniciat el procés de producció de les
bosses pel transport d’EPIs als vehicles
d’intervenció.
Aquestes
han
estat
dissenyades per a donar cabuda a EPIs
específics com els forestals i vestit de pluja,
tant actuals com futurs. Per a un transport
mes còmode i segur en els vehicles, s’està
treballant en la modificació de la bancada
de les BUL (tancs lleugers).

Els nostres equipaments

Obres de rehabilitació al Parc de la
Vall d’Hebron
Ja s’han iniciat les obres de rehabilitació en
aquest parc, consistents en el canvi de l’aplacat
de pedra de la façana, força degradat, per un
aplacat ceràmic amb fixació mecànica, de color
similar a l’actual. Al mateix temps, també
s’intervé per a eliminar humitats produïdes per
entrades d’aigua en diferents punts del
tancament exterior. Es preveu que aquestes
obres estiguin finalitzades en acabar aquest any.

