Activitats externes

Campionats d’excarceració
El mes de setembre d’aquest any ha estat
marcat per la celebració de dos campionats
d’excarceració: l’intern per seleccionar els
equips participants al campionat estatal,
celebrat al parc de Llevant, i l’estatal
pròpiament dit, celebrat al Circuit de
Catalunya, a Montmeló. A l’intern hi varen
participar un total de 10 equips, que sumen
un total de 124 membres del Servei. Els
guanyadors d’aquest concurs varen ser els
equips capitanejats per Francisco Fernández
Fernández i David D. Ortega Keene.
Posteriorment, aquests dos equips van
participar a l’estatal, fent palesa la voluntat
del nostre col·lectiu de ser presents en
aquests tipus d’encontres. L’Ajuntament
també va col·laborar en el campionat estatal,
aportant materials i intendència. El més
important ha estat la implicació de tants
companys i tantes companyes en aquest
àmbit de la nostra feina, i que aporta com a
valor afegit millorar el grau de competència
en aquestes tècniques de salvament.

Eines

Nous adaptadors elèctrics
Seguint amb les línies de millora de l’ergonomia i funcionalitat, relacionades amb l’ús
d’eines del Servei, s’incorpora als vehicles de salvament dos adaptadors elèctrics del
següent tipus:
Cetac Mascle / Shucko femella
Amb aquest adaptador aconseguim que l’ús de
la bomba hidràulica i les eines amb connexió
Shucko, puguin ser utilitzades simultàniament
sense la necessitat d’estar actuant sobre el
selector Holmatro/eines. Actualment no permet
el treball simultani de les dues eines.
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Shucko mascle / Cetac femella
Aquest adaptador permet que els focus amb els
que estan equipats els vehicles de salvament,
puguin endollar-se en qualsevol roseta del tipus
Shucko, que és el sistema més estès en les
instal·lacions dels edificis tant d’habitatges com
comercials. Això simplifica molt les tasques i
agilitza tot el procés d’instal·lació dels focus.

Vehicles

Vehicles

Reforma del B - 407

Nova ambulància

Durant la primera setmana d’octubre, el
B-407 tornarà a entrar de servei després
d’uns mesos en els quals s’ha fet una
remodelació important. Aquestes reformes,
al marge dels sanejament de zones
oxidades, pintat i retolació, han consistit en
la reubicació del material de forma que sigui
més ergonòmic i fiable la seva estiba. Cal
destacar el canvi del sistema d’estiba de les
mànegues i dels vestits químics. A cabina
s’ha extret el seient central davanter i també
s’ha inclòs material nou com ara una bassa
de 1000 litres, llança de baixa expansió i
potes de monitor. Aquestes reformes també
es faran en el B-408.

Properament s’incorporarà un nou vehicle
sanitari de suport vital avançat (S-24), que
substituirà a la S-20. S’ha realitzat sobre
un xassís amb un perfil rebaixat, fet que
millorarà molt l’ergonomia per al pacient i
per a la dotació. El vehicle disposa de
diversos armaris per a la ubicació del
material, als quals es pot accedir des de
l’exterior. Com a novetat important en
l’àmbit sanitari, s’ha introduït una pistola
interòssia per a vies d’accés venoses
difícils i també s’incorpora lactat, per al
control de les intoxicacions per cianhídric.
També es crea una zona de llenceria i una
altre de material pediàtric. Aquest serà el
primer vehicle del Servei que incorporarà
un navegador integrat.

Equipaments

Incorporació de jaqueta polar

Realitzada la presa de mides al personal
del Servei, s’inicia el procés de producció
de la jaqueta del tipus polar. Estarà
disponible a final d’any i substituirà l’actual
anorac i el polo de cremallera (polar).
Aquesta peça
ha estat dissenyada
conjuntament pels serveis Tècnics del
Servei i el Comitè de Seguretat i Salut
Laboral. El seu ús quedarà limitat per actes
de representació, tasques de parc i l’ús
combinat amb el vestit de pluja.

Esport

Bombers de Barcelona als Jocs
Mundials de Policies i Bombers

De l’1 al 10 d’agost s’ha celebrat a Belfast
(Irlanda del Nord) una nova edició dels Jocs
Mundials de Policies i Bombers, amb una
representació de 12 companys de l’ACE de
Bombers de Barcelona. El balanç ha estat
altament positiu: com ja és habitual, els
nostres companys han tornat amb un munt
de medalles, tant a nivell individual com per
equips. Felicitats a tots els participants !!!

