
  

        

Els 27 nous aspirants a bomber 
comencen la formació  
 
Aquesta formació es va iniciar el passat 15 
d’abril a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. Aquesta és la primera promoció 
que fa el curs de formació bàsica per a 
bombers, adaptat als criteris del títol de tècnic  
en prevenció, extinció d’incendis i salvaments 
(TPEIS), un títol propi de la Generalitat creat 
l’any passat. Per tal d’ajustar els continguts del 
curs a la nostra realitat ha calgut fer un treball 
previ amb els responsables de planificació i 
continguts de l’ISPC i els nostres coordinadors 
de formació. A l’equip docent del curs s’han 
anat incorporant els formadors i monitors de 
l’SPEIS i de la Gerència de PSM. Cal destacar 
que la formació de l’ISPC és fonamenta en un 
model de competències d’acord amb el marc 
normatiu d’educació, on es reforça la 
transmissió de valors. A primers de novembre 
s’iniciarà la fase de pràctiques a Bombers. 
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Activitats interrnes 

Formació  

Concurs intern de rescat en 
alçada 
 
El passat mes d’abril va tenir lloc al Parc de 
Llevant la 1a trobada interna de rescat urbà 
amb cordes, on hi van participar un total de 
80 persones de diferents parcs i torns, 
repartides en 11 equips. La competició es va 
realitzar durant quatre dies en els que els 
diferents equips es van enfrontar a diferents 
maniobres d’una durada màxima de 30’, i 
també a una prova d’habilitat i rapidesa per 
determinar una primera classificació. Els sis 
millors equips van passar a  la final i van 
haver de resoldre en 50’ una maniobra més 
complexa en un escenari amb múltiples 
víctimes. L’equip guanyador ha rebut una 
contribució  de  1500 € per participar, com a 
representant de Bombers de Barcelona, en el 
concurs internacional Grimpday, que es fa a 
començaments de juny a la ciutat de  Namur 
a Bèlgica. Cal destacar la implicació dels 160 
bombers participants a la fase prèvia del 
concurs, el que ha permès assolir un alt grau 
de competència en noves eines i tècniques.  



 

Marcatge del material operatiu 
 

Durant els primers mesos d’aquest any s’ha realitzat 
el marcatge de part del material operatiu del Servei. 
De moment s’ha incidit en el més susceptible de 
reparacions i/o manteniment preventiu. Juntament 
amb el Departament de Logística i Infraestructures de 
PSM s’ha dissenyat un sistema que ens permet 
identificar fàcilment cada eina i que fa que cada codi  
només pugui correspondre a un material concret. 
L’objectiu és poder disposar de dades essencials per 
a la gestió de les reparacions, les garanties, el 
manteniment preventiu, les dades del fabricant, etc. 
Per fer aquesta feina es va contractar a l’empresa 
MANSER, que juntament amb el personal del 
magatzem de Bombers ha realitzat el marcatge. Per 
poder seguir realitzant aquesta codificació  també s’ha 
adquirit la maquinaria necessària.   

Noves eines 

La nostra gent 

Memorial Valentí Calvet 
 

El passat dissabte 4 de maig es va celebrar 
la 1a Marxa Cicloturista de Bombers de 
Barcelona, organitzada per la secció ciclista 
de l’ACE. La cursa va tenir un recorregut de 
70 Km per carreteres del voltant de 
Barcelona, amb una participació de 150 
ciclistes i més de 40 persones, entre 
organització i auxiliars. L’objectiu de la marxa 
va ser retre un gran homenatge al nostre 
amic i company Valentí Calvet, bomber i 
gran amant del ciclisme, que durant molts 
anys va ser vocal de la secció de ciclisme. 
L’acte, molt sentit i emotiu, va comptar amb 
l’assistència de familiars i nombrosos amics i 
companys d’en Valentí. 

Formació Sanitària 

 
 
Els dies 14 i 16 de maig es va realitzar al 
Parc de Llevant una formació sanitària, 
molt específica sobre cremades. La 
sessió va estar dirigida als companys 
d’infermeria i metges de la Unitat 
Sanitària del Grup d’Emergències 
Mèdiques de Bombers de la Generalitat i 
als caps del sector sanitari i companys 
bombers infermers. La sessió promoguda 
pel Servei Sanitari de Bombers  de 
Barcelona i la Unitat Tècnica del GEM, va 
consistir en donar a conèixer el nou 
protocol del pacient cremat, així com  en 
una demostració a càrrec del laboratori 
Prevor de productes neutralitzats químics. 
Els assistents van demanar la continuïtat 
d’aquest tipus d’accions, i la van valorar 
molt positivament. 
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