La nostra gent

Menció honorífica al company
Pablo Calvo
El passat divendres 19 d’octubre es van
celebrar els actes del Patró de Bombers, al
cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya que en el seu dia es van aplaçar
per la coincidència amb l’onada de focs que
va patir el Pirineu de Lleida. L’acte es va
dur a terme a l’Auditori Felip Pedrell de
Tortosa i en el mateix es va lliurar la
menció honorífica a títol pòstum pel nostre
company Pablo Calvo. La menció la va
lliurar el conseller d’Interior en Felip Puig i
la va rebre la seva vídua Na Lucia Corrales
en presència de la filla i els familiars més
propers.

Les nostres instal·lacions

Nova ubicació del magatzem central i material d’intervenció
Des del passat 19 de novembre, el magatzem central d’eines i materials, ubicat
provisionalment al C/ de la Guàrdia Urbana després de l’enderroc del parc de
l’Eixample, ja està operatiu al parc de Montjuïc. Aquí es portaran, com sempre, les
eines per reparar, canviar, comprovar, etc, però a més, es centralitzaran d’altres
materials que no s’havien pogut encabir, a causa de la interinitat del magatzem
provisional. Així, els grups electrògens portàtils i les bombes d’esgotament de gran
cabal, fins ara al parc de l’Eixample, l’acopi d’ampolles d’aigua, fins ara al magatzem
de roba i la pols d’extinció de metalls, fins ara al parc de Sant Andreu, passen a
ubicar-se en aquest nou magatzem. El detall de la distribució dels materials es detalla
a l’Ordre del servei 54/12.
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Eines

Nova clau de gas
En els propers mesos disposarem de 50
claus de gas noves que s’han elaborat per a
complementar l’existent a tots els vehicles.
Es podran utilitzar en aquelles ocasions en
les quals l’actual clau no pot fer la seva
funció per impediments físics. Bàsicament
seran les següents:
 Quan la boca de l’arqueta de la vorera
no està en la mateixa vertical que la
vàlvula inferior. Aquesta situació es dóna
per una incorrecta instal·lació o
moviments del terra posteriors. Amb
l’eina actual no hi ha gaire marge per
encaixar correctament amb la vàlvula,
situació que amb la nova clau es podrà
solucionar.
 En aquells casos en els quals l’arqueta
està molt a prop de la façana i els braços
de la clau actual impedeixen el gir de la
mateixa.

Formació

Convocatòria de coordinadors,
formadors i monitors del Servei

Un dels pilars fonamentals del nou acord de
formació del passat mes de juliol, és la
convocatòria dels
nous coordinadors,
formadors i monitors de Bombers. Una de les
premisses era que aquestes noves figures
estiguessin reconegudes per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, cosa que
donarà reconeixement acadèmic a la
formació que imparteixi l’SPEIS. La resposta
a la demanda de membres del Servei
interessats en cobrir aquestes places ha
estat molt positiva, presentant-se un total de
176 sol·licituds. Està previst iniciar el procés
selectiu en el mes de desembre, de la mà de
l’ISPC. Atesa la gran demanda, s’està
treballant amb l’esmentat Institut en
l’ampliació de les places de formador i
monitor. Hem de felicitar-nos per l’èxit de la
convocatòria, ja que aquesta és una fita de
gran importància per a donar un nou impuls
a la formació en el sí del Servei.

Els nostres equips

Adaptació dels vehicles per ubicar les bosses
de transport d’EPI’s
Tal i com es va informar a l’Ordre del Servei, el passat dia 26
de novembre s’inicià la distribució de les bosses de transport
dels EPIS (forestal i vestit de pluja). Per a facilitar la ubicació
d’aquestes bosses en els vehicles s’han reformat aquelles
cabines que disposaven de menys espai. En aquest sentit, a la
majoria de Bombes Urbanes Lleugeres ja s’han efectuat les
modificacions per a deixar els seients posteriors lliures de
material i accessibles des de la part frontal. El material fins ara
ubicat en aquest lloc o bé s’ha reduït, com és el cas dels bidons
d’escumògen, o bé s’ha col·locat al magatzem de parc, com
són les cadenes de neu i el canvi de rodes. La majoria de les
BUL ja es van dissenyar originàriament per aquesta possibilitat,
a l’igual que les BRP. Altres vehicles, com els furgons de
salvament, les autoescales, les bombes de gran incendi no
se’ls hi ha efectuat aquesta adaptació, en tenir menys
possibilitats d’utilitzar simultàniament els EPI’s.

