
 

        
Prevenció  Operativa:  Port 

Olímpic i Torre Agbar 
 
En les darreres setmanes s’ha anat fent 
visites de prevenció operativa al Port Olímpic 
de Barcelona, als efectes de conèixer les 
característiques de la instal·lació portuària i 

dels vaixells. Es realitza un recorregut guiat 
per conèixer els hidrants, locals de risc i 
itineraris interiors. Així mateix, per part de la 
Capitania, es fa una exposició de les 
característiques més usuals dels vaixells 
atracats. També s’aprofiten les visites per a 
fer maniobres d’alimentació als tancs 

mitjançant pràctiques d’aspiració. També 
s’han iniciat, novament, visites de prevenció 
operativa a la Torre Agbar, on es reconeixen 
els accessos possibles de bombers, sortides, 
itineraris interiors, locals de risc i les 
instal·lacions generals de prevenció i extinció 

d’incendis. 
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Els nostres materials 

Activitats externes 

Modernització de les eines d’excarceració 

D’aquí a poc temps es durà a terme el canvi cap un sistema coaxial de mànegues en els 
vehicles C6, C7 i C8. Aquest sistema es basa en una única mànega hidràulica que 
acciona  l’eina a una pressió de 720 bars i, recobrint aquesta, una altra mànega, a mode 
de camisa per la qual retorna l’oli cap la bomba a una pressió de 25 bars. Això comporta 
una millora molt important en seguretat, ja que en el cas d’una perforació de la mànega 
externa únicament comportaria la sortida de l’oli a baixa pressió. En quant a la seva 

utilitat, la millora també és substancial ja que no s’ha d’aturar la bomba per canviar les 
eines, els acoblaments són segurs i giren 360o evitant possibles escanyaments i es 
guanya espai. Per a fer aquest canvi s’hauran de modificar totes les eines dels vehicles 
afectats i adquirir algunes eines noves, ja que no totes són modificables, i altres per a 
tenir-les com a  recanvi. Les eines del contenidor K3 es modificaran l’any vinent i les dels 
vehicles C4 i C5 no es modifiquen perquè seran els propers vehicles en ser substituïts.  



 

Nou material esportiu pels parcs 

 
Ja ha estat distribuït pels parcs el nou material 
esportiu adquirit darrerament. Aquest material 
és molt divers, i inclou xarxes de vòlei, rems 

magnètics, bicicleta indoor, cinta de córrer, 
taula de ping-pong, etc. S’ha repartit pel parcs 
en funció de les necessitats detectades i la 
disponibilitat del mateix. Són nous recursos 
per al manteniment i millora de la forma física, 
tant important per a la nostra tasca diària. 
 

 Material esportiu 

Eines 

Canvi en els coixins pneumàtics 
als vehicles de salvament 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Properament es farà el canvi dels coixins 
pneumàtics i sistemes auxiliars ubicats en els 
vehicles de salvament C4, C5, C6, C7 i C8, 
que substituiran als coixins de baixa i alta, i 

que, tant en capacitat d’elevació com en 
alçada, superen àmpliament els existents. 
Aquests nous coixins estan dissenyats de tal 
forma que tot i treballar amb la màxima 
alçada, en la part superior sempre mantenen 
una superfície plana i rígida que assegura un 
bon contacte amb l’element a aixecar i una 

distribució uniforme de la càrrega. D’altra 
banda es poden superposar un sobre l’altre 
mitjançant un sistema de fixació. El conjunt 
que s’incorporarà estarà format per dos 
coixins, amb capacitats màximes d’elevació de 
23/58Tn i alçades màximes de 27/44cm.  

 

Obres de millora en els parcs 
 
 
Ja han estat adjudicats els treballs de 
millores en els parcs, per a la resolució de 

l’avaluació de riscos laborals de l’any 2012. 
L’inici d’aquestes obres està previst per al 
mes d’octubre, i la seva finalització a finals 
d’any. Aquestes obres són molt diverses, 
destacant la definició i senyalització de les 
àrees de risc en sortides de vehicles, 
instal.lació d’humidificadors per a reducció 

de l’electricitat estàtica, protectors a cuines 
per evitar esquitxades d’oli, senyalització de 
zones de risc d’atropellaments, línies de 
vida en terrats, ancorament de guixetes, 
etc. També es treballa en el projecte 
d’adequació de les instal.lacions del parc de 

Sant Andreu al reglament de Baixa Tensió i 
altres millores  

 

Les nostres instal·lacions 
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