
   

        

El company Ángel Vicente ens 
deixa 
 
Altre vegada, un cop dolorós. Víctima de la 
malatia, el company Ángel Vicente, ens va 
deixar el passat  4 de desembre, a l’edat de 
59 anys. Membre de la reduïda promoció de 
1979, actualment estava destinat al torn C 
del parc de Sant Andreu on prestava servei 
des de feia molts anys. A les portes d’una 
merescuda jubilació, el destí ha volgut que 
hagi marxat sense poder gaudir-ne. Vagi des 
d’aquí el condol als familiars, companys i 
amics. Et recordarem.... 
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Materials 

La nostra gent 

  
Nous simuladors de cisterna   
 
S’ha instal·lat al parc de la Zona Franca un simulador de cisternes d’hidrocarburs que 
permet veure tots els elements reals d’una cisterna d’aquestes característiques. Ha 
estat fet a mida a partir d’un projecte encarregat per l’SPEIS i finançat pel conveni 
amb l’Autoritat Portuària. Conforma un únic contenidor central fet amb alumini de 
5mm, amb els dos laterals oberts per poder veure per dins els diferents elements. 
Està instal·lat sobre uns perfils circulars que fan que es pugui girar i simular diferents 
angles de bolcada. També s’han incorporat peces per simular fuites. 
 
L’altre simulador correspon a una cisterna de transport de líquids (inflamables, 
corrosius, etc) realitzat amb acer inoxidable de 3mm. Té dos compartiments, 
cadascun amb dues vàlvules de fons diferents. Incorpora una part de calorifugat, 
instal·lació de vapor, instal·lació d’aire comprimit per a l’ajuda al buidatge, pasarel.la 
per accés a les dues boques d’home, etc. També incorpora elements per simular 
fuites i pot girar 360º per tal de simular qualsevol posició de bolcada. 
 
Aquesta dotació de material ve complementada per un isocontenidor que servirà per 
simular intervencions en aquest tipus d’elements, ja que en quant al conjunt de 
vàlvules  són diferents a les cisternes.    



 

Formació en Flash Over 

Amb la finalitat d’actualitzar coneixements i tècniques, l’equip de formadors en extinció, realitzaran un curs 
especialitzat sobre flash-over i ventilació a les instal·lacions de Seganosa, properes a Vigo. Es realitzaran 
tres edicions, una per mes, entre novembre i gener. Un cop acabat el curs, i després d’una posada en 
comú, es pretén fer taca d’oli, passant aquests coneixements a la resta de plantilla. Un dels aspectes que 
es treballaran serà la utilització de l’exposímetre en la fase post incendi. Ben segur que aquesta formació 
servirà per assolir l’objectiu de millorar la seguretat en les nostres intervencions. 

 
 

 

 Formació 

Els nostres equipaments 

Nou pantaló d'intervenció i jaquetó lleuger 
 
S'incorpora al servei un nou pantaló d'intervenció i un jaquetó 
lleuger, millorant l’ergonomia i augmentant la seguretat de 
l'usuari, adaptant el vestuari als nous temps i als canvis en la 
tipologia de serveis. El més destacat del nou pantaló, es la 
incorporació d'una banda retro reflectant, per facilitar que 
l'usuari sigui vist en cas de no estar equipat amb el 
cubrepantaló. El teixit passa a ser elàstic, conferint a l'usuari un 
major confort, ja que millora la mobilitat i l'adaptabilitat a l’ús 
conjunt amb el cubrepantaló. El reforç dels genolls és d’un 
teixit diferent, amb millors prestacions de resistència mecànica 
i fregament. 
 
 
 
 
El jaquetó lleuger substitueix a l’actual camisola forestal, però 
incorporant nombroses millores. Permet realitzar serveis de 
salvament i assistència tècnica. En quant a disseny, podem 
destacar la incorporació de bandes retro reflectants donant a la 
peca una imatge similar a la jaqueta de foc. A nivell de teixit 
s’incorpora el mateix que als pantalons, aportant una llibertat 
de moviment més gran i millor confort per a l’usuari en usos 
prolongats. Les dues peces seran certificades de forma 
conjunta per complir la norma forestal EN-15614. 
 


