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Nous bombers, nous
espais i més formació

La greu situació econòmica
que estem vivint ha comportat
la imposició de mesures de
contenció de la despesa públi-
ca que ens afecten directa-
ment. És el cas de la limitació per
convocar noves places d’oferta
pública que imposa la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Pel que fa als cossos de seguretat i
emergències, la norma estatal
només permet cobrir el 10% del to -
tal de jubilacions que es produeixin. 
En una clara aposta per garantir un
Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament de qualitat,
enguany l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit destinar a Bombers la
totalitat de les 27 places que podia
cobrir en el conjunt de la plantilla
municipal. Tot i que no són totes les

places que ens agradaria que es
convoquessin, aquest gest neces-
sari és també la mostra que s’està
fent el màxim per mantenir la capa-
citat operativa del Cos.
A banda de les noves incorpora-
cions, també hem de cuidar els
recursos amb què ja comptem,
doncs el factor humà és la peça clau
en l’engranatge de Bombers. En
aquest sentit, hem de celebrar l’a-
cord assolit per rellançar la forma-
ció. Un acord que pemetrà que els
bombers seguim millorant com a
professionals, en especial aquells,
molts, que s’han incorporat al Cos
al llarg dels darrers anys. 
No podem deixar de comentar un
últim detall, molt esperat en aquesta
casa. I és que, finalment, Bombers
ha aconseguit l’adjudicació definiti-
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EDITORIAL

va de l’històric Parc del Poble-Sec.
La recuperació d’aquest espai és
motiu de celebració, ja que
Bombers no podia deixar escapar
un indret tan emblemàtic: el parc de
bombers més antic que queda a
Catalunya i a tot l’Estat. Seguirem
treballant per treure el màxim profit
d’aquests nous recursos de què dis-
posem: nous bombers, nous espais
i més formació per servir i protegir
cada dia millor la nostra ciutat de
Barcelona. f
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CANDENT
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L’SPEIS és l’únic cos municipal
que convoca places el 2012

El Consistori destina a Bombers el 10% total de
les jubilacions que pot cobrir per llei
La normativa vigent a l’Estat
espanyol dictamina que només
es poden cobrir el 10% de les
places públiques del total de
jubilacions dels cossos de
seguretat i salvament. Enguany,
l’Ajuntament fa una clara aposta per
reforçar Bombers i ens destina el
total de places que li permeten
cobrir –hi ha hagut 270 jubila-
cions–. Tot i això, els 27 nous bom-
bers no seran suficients a l’hora de
cobrir les properes jubilacions de les
lleves històriques dels anys 1978
(Lleva dels contractats) i 1981

(Lleva dels becaris). 327 bombers
van entrar al Cos en aquestes dues
promocions que avui dia fan créixer
el ritme de jubilacions.  

Novetats en la selecció
El sistema de selecció emprat en
aquesta convocatòria torna a ser el
concurs oposició lliure obert a
homes i dones més grans de 16
anys. La principal novetat respecte
de convocatòries anteriors es troba
en les proves físiques. A aquestes
només hi arribaran els 350 aspirants
que hagin obtingut una millor pun-

L’SPEIS incorpora 30 nous efectius
Els 30 nous membres del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament (29 homes i una dona)
van tenir un  destí i un torn provisio-
nal durant aquest estiu per fer la fa-
se de pràctiques. Un cop superada,
el 16 d’octubre van ser nomenats
bombers de l’Ajuntament de Bar -
celona amb destinació definitiva.
L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias,
va donar la benvinguda als nous
bombers en un acte conjunt amb
els nous agents de la Guàrdia
Urbana que va tenir lloc a principis
de l’estiu al Saló de Cent de l’Ajun -
tament. Les noves incorporacions
provenen de la convocatòria d’ofer-
ta pública efectuada l’any 2010.
Amb els 30 nous bombers, l’SPEIS
passa a tenir 689 efectius. No obs-
tant, el Govern municipal continua

En la nova convocatòria
s’ha suprimit el test de
coneixements i es
potenciarà l’ofici

tuació en les proves prèvies, i con-
sistiran en els quatre exercicis tradi-
cionals (tracció general, course
navette, circuit d’agilitat i circuit de
piscina) que, aquest cop, es puntua-
ran com a ‘Apte’ o ‘No apte’.
Superaran la prova aquelles perso-
nes ‘Aptes’ en tots quatre exercicis.
A més, s’ha eliminat el test de conei-
xements i es potenciarà l’ofici en la
selecció de nous bombers. f

reclamant a l’Estat que flexibilitzi la
restricció de noves convocatòries de
places tant per a Bombers de Bar -
celona com per a la Guàrdia Urbana, i
està treballant per trobar fórmules que
permetin dur-les a terme.   
“Necessitem més agents de la Guàrdia
Urbana i efectius de Bombers per do-
nar resposta a les necessitats de
Barcelona, una ciutat que no fa dèficit.

Estic segur que ho aconseguirem”, va
dir l’alcalde. Per la seva banda, el ti-
nent d’alcalde de Presidència, Règim
Interior, Seguretat i Mobilitat i porta-
veu del Govern, Joaquim Forn, va re-
cordar que la tasca preventiva que els
Bombers de Barcelona porten a terme
a la ciutat va permetre reduir el nom-
bre d’intervencions en incendis i salva-
ments un 12,08% el 2011.
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26936-Pacheco Ortega 71962-Barahona Borraz 71963-Camps Estañol 71965-Cerezo Alonso 71966-Chao García 71970-González De Jesús

71971-Herraiz Mármol 71972-Huesca Ramírez 71973-Iglesias Carrillo 71974-Lechuga Alonso 71975-Linares Martín 71976-López Latorre

71977-Menor Navarro 71978-Morales Molina 71980-Oliva Villa 71981-Pardo González 71982-Pérez Delgado 71983-Pijuan Vives

71984-Planella Vila 71985-Pons Pujol 71986-Rodríguez Martín 71987-Rodriguez Rodriguez 71988-Ruiz Cuadra 71989-Ruvireta Rufau

71990-Sala Velázquez 71991-Sánchez Bielsa 71992-Sánchez González 71993-Saula Montaña 71994-Utrillo Sentís 71997-Casas Ros
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NOVA PROMOCIÓ 2011
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NOTÍCIES
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Acord per rellançar la
formació dels bombers

Un dels punts clau de l’acord és
l’exigència que els formadors dispo-
sin d’una homologació per exercir a -
ques ta funció. En aquest sentit, s’es-
tà treballant amb l’ISPC per definir el
procés a seguir, tant per als forma-
dors actuals com per als que es
puguin incorporar. També es de -
terminen les tres figures formatives
que s’establiran: el coordinador, el
formador i el monitor de pràctiques.
Pel que fa al preu-hora per a moni-
tors tant en horari laboral com fora
del mateix, serà el vigent a l’Ajunta -
ment de Barcelona.

Després de diverses reunions de treball, l’Administració i els sindicats arri-
ben a un acord per donar un nou impuls a la formació. El conveni consta de
quatre punts i es va signar el passat 12 de juliol

Formació el 2013
La formació durant el proper any
consistirà en el bescanvi d’una guàr-
dia de 24 hores per tres jornades
formatives d’un mínim de sis hores
lectives, en consonància amb els cri-
teris establerts en l’acord previ de 23
de novembre de 2010, que es va
subscriure entre Administració i els
sindicats CCOO i UGT. Segons l’a-
cord, tots els bombers tindran, al
menys, sis hores formatives.
Un altre canvi a nivell de formació és
que Marta Rubio és la nova referent
de formació de l’SPEIS. f

En els darrers anys, les inter-
vencions de Bombers s’han
reduït notablement, fet positiu
que fa valorar les tasques pre-
ventives de l’SPEIS. Però, com a
contrapartida, ha suposat que els
bombers facin un menor nombre
d’hores d’intervenció. Aquest fet
comporta que la formació sigui
encara més important per tenir bons
professionals. Amb el nou acord s’a-
conseguirà incrementar el nombre
d’hores de formació que rebrà el
conjunt de membres del Servei en
relació als darrers anys.  
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L’SPEIS recupera l’antic
Parc del Poble-Sec
L’ús definitiu del Parc està en estudi, però entre les
opcions hi ha crear un museu, ubicar dependències
tècniques i de direcció i un Parc de la Prevenció

L’Ajuntament de Barcelona
finalment ha adjudicat el Parc
del Poble-Sec a Bombers. El
Consistori ha convocat un concurs
obert d’idees perquè els despatxos
d’arquitectes interessats presentin
els seus projectes per al Parc. S’ha
de tenir en compte la rellevància
històrica de l’edifici, l’únic parc que
es conserva a Barcelona amb
aquesta estructura original, pel que

els projectes hauran de respectar
“l’ànima del complex”. 
El Parc del Poble-Sec és un indret
històric de gran rellevància per a
l’SPEIS, ja que és el parc de bom-
bers més antic –data de 1929–
construït amb aquesta finalitat a
Espanya. Aquest parc va tancar les
portes l’any 2000 i, des de llavors,
l’espai porta anys en litigi doncs, a
part de Bombers, una escola també

el reclamava per ampliar les seves
instal·lacions. 
La Plataforma per a la Defensa del
Patrimoni Històric dels Bombers
porta anys reclamant a l’Ajunta -
ment la recuperació d’aquest parc
on anirien les oficines centrals del
carrer Llacuna i on es podria crear
un espai museístic amb el patrimo-
ni de Bombers, un Parc de la Pre -
ven ció o altres de pendències vin-
culades al Servei. A més, des de la
plataforma es van buscar alternati-
ves per a l’escola i es van proposar
uns espais de la Fira de Barcelona
per a la seva ampliació. f

El Parc del Poble Sec el dia del seu tancament
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Estiu sense treva
L’absència de pluges, les fortes onades de calor i imprudències de ciutadans
van provocar el triple d’incendis que en la campanya forestal anterior, tot i
l’augment de les reguardes preventives. No obstant, un sol incendi va cremar
gairebé la totalitat de la superfície afectada per incendis aquest any.

La campanya forestal d’en-
guany va començar el 14 de
maig, dia en què es van obrir
les instal·lacions del Parc de
Vallvidrera, i va romandre acti-
va fins al 30 de setembre, tan-
cant amb les pitjors dades des
de l’any 2007. Tot i haver augmen-
tat les reguardes i recorreguts pre-
ventius per part dels efectius de
l’SPEIS, es van cremar 11,50 hec-
tàrees, 10 més que l’estiu del 2011.
La pràctica totalitat de superfície
afectada pels incendis va ser zones
de matolls. Es van produir 53 incen-
dis en total, dels quals només set

van afectar terrenys d’arbrat. Si el
2011 les xifres van ser especial-
ment baixes –es va cremar un terç
de la superfície incendiada el
2010–, aquest any les condicions

adverses del terreny, sumades a les
imprudències en l’ús d’elements
pirotècnics, van suposar un aug-
ment tant del nombre d’interven-
cions com de la superfície cremada. 

BALANÇ DE LA CAMPANYA FORESTAL
2011 2012 Variació

Hectàrees cremades 1,06 11,50 +10,44

Incendis a Collserola 11 31 +20

Pre-alertes 
meteorològiques 22 66 +44

Pre-alertes crítiques 7 23 +16

Incendis en altres zones
forestals 4 22 +18

Reguardes / Recorreguts
preventius 282 437 +155
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10 Ha cremades en un dia
Del total d’11,5 hectàrees afecta-
des per incendis en la darrera cam-
panya, 10 es van cremar en l’incen-
di del 24 de juny a la Carretera alta
de Roquetes, que va afectar a una
extensió de matolls. A més, es van

produir altres incendis simultanis
els dies 23, revetlla, i 24 de juny,
Sant Joan. De les 8 hores del dis-
sabte 23 de juny fins les 8 hores
del diumenge 24 es van registrar
166 avisos d’incendis i explosions,
25 de salvaments, sis assistències
tècniques i cinc serveis diversos.
Les causes dels incendis d’a-
quests dies sembla que van ser el
mal ús d’artefactes pirotècnics. En
quest sentit, Bombers ha re clamat
un any més col·laboració ciutadana
mitjançant campanyes d’in forma -
ció per evitar llançar co ets i pe -
tards a menys de 500m d’àrees
forestals, especialment en anys on
la vegetació presenta l’estat de
perillositat d’enguany degut a la
sequera i a les onades de calor. 

Més prevenció
La campanya d’estiu va estar marca-
da per l’absència, gairebé total, de
pluges, i per les fortes onades de
calor. Per fer front a aquesta situació,
Bombers va incrementar la seva pre-
sència a Collserola mitjançant els
recorreguts forestals, les visites als
barris de l’entorn del bosc, la com-
provació d’hidrants d’alimentació
d’ai gua i les reguardes preventives
durant les situacions de pre-alerta. El
2012 Bombers va fer 155 reguardes
o recorreguts preventius més que en
l’anterior campanya forestal. La mos-
tra de l’afectació climàtica és que
aquest any es van produir 66 pre-
alertes meteorològiques i 23 pre-
alertes crítiques. Aquestes xifres tri-
pliquen les de la campanya de 2011.
Des del 14 de maig, el personal
assignat a la cobertura del Parc de
Vallvidrera va realitzar dos recorre-
guts diaris de prevenció operativa.
D’altra banda, els parcs de Sant
Andreu i Eixample, també des del
mateix dia, van dur a terme un reco-
rregut preventiu diari en les seves
respectives zones forestals de
cobertura. f

Aquest estiu, Bombers ha
fet 155 reguardes o
recorreguts preventius més
que en la darrera campanya
forestal

L’absència de pluges i
les onades de calor
compliquen una operació
estiu amb 10 cops més
superfície cremada

Pla d’Actuació Municipal per Risc d’Incendi Forestal
Valors límit per a l’activació de la fase de pre-alerta:

• Velocitat del vent superior a 5m/s quan té components d’est a oest
(dels 60º als 220º)
• Humitat del subsòl inferior al 50%
• Temperatura mitjana superior als 27º

La pre-alerta meteorològica es dóna quan coincideixen, durant 10 minuts, dos
dels tres valors límit, en tres lectures consecutives (una cada 30 minuts). La
pre-alerta crítica, d’altra banda, es produeix quan coincideixen, durant 30 mi-
nuts, els tres valors límit. La situació de pre-alerta es desactiva quan no es do-
nen les condicions establertes durant 30 minuts.
L’activació i desactivació del Pla d’Actuació Municipal per Risc d’Incendis
Forestals en situació de pre-alerta es notifica des de la central del Consorci de
Collserola al cap de guàrdia de l’SPEIS, per tal que aquest faci efectiva la mo-
bilització de vehicles establerta per a cada situació. En cas de no rebre infor-
mació del Consorci relativa a la finalització de la fase de pre-alerta, aquesta si-
tuació es dóna per finalitzada a les 20:00 hores, excepte en situacions excep-
cionals que es comuniquen puntualment.
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Bombers amplia un terç
l’àrea de cobertura al Port
La nova terminal de contenidors del Moll del Prat, al Port de
Barcelona, inaugurada al setembre, ja ocupa 100 hectàrees i té
1.000 metres lineals de moll (seran 2.100 quan estigui enllestida).
Els terrenys on s’ubica aquesta terminal pertanyen al municipi del Prat de
Llobregat, tot i així, en ser Bombers de Barcelona el servei de prevenció,
extinció d’incendis i salvament de l’Autoritat Portuària de Barcelona, per mitjà
de conveni, els nous terrenys se sumaran als que el Servei ja protegeix al Port. 
La nova terminal, anomenada BEST, té la vocació de convertir-se en un moll
de referència per a l’entrada de mercaderies a Europa i serà una de les més
importants del continent pel volum de contenidors que gestionarà. Amb
aquesta ampliació del Port, Bombers haurà de fer front a la vigilància d’un
terç més de territori portuari. f

En marxa l’FP de bomber
La Generalitat de Catalunya ha creat el títol propi de Tècnic en Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments com a formació professional de grau mitjà.
L’FP permetrà incorporar personal operatiu ja format al Cos.

El títol s’inclou en la família pro-
fessional de Seguretat i Medi
Ambient i tindrà una durada de
2.000 hores, de les quals 533
seran de pràctiques en centres
de treball. L’ISPC i el Departament
d’Ensenyament han col·laborat per a
la creació d’aquest cicle formatiu i per
definir el seu currículum. La posada
en marxa d’aquests estudis respon a
la necessitat de qualificació en l’àmbit
de la prevenció i el salvament, ja que
no existeix cap títol d’aquestes carac-
terístiques establert per l’Estat. 
L’establiment de formació reglada en
aquest àmbit ha estat una demanda
històrica tant de Bombers de
Barcelona com de Bombers de la
Generalitat, ja que, fins ara, els efec-
tius no reben formació de bomber
fins que han superat totes les proves
i entren a formar part del Servei. Amb
la nova FP, Bombers podrà incorporar
efectius ja formats. f

Mòduls de la nova formació professional

1. Comportaments i actituds d’alt valor professional

2. Fenòmens naturals i antròpics

3. Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

4. Conducció i manteniment de vehicles d’emergència

5. Suport psicològic en situacions d’emergència

6. Control i extinció d’incendis

7. Operacions de salvament i rescat

8. Operacions d’assistències tècniques

9. Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

10. Dotació sanitària

11. Formació i orientació laboral

12. Empresa i iniciativa emprenedora

13. Anglès tècnic

14. Formació en centres de treball

Tercat-Hutchison, Port de Barcelona
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Bombers rescata
sis turistes
atrapats al
monument
de Colom

Les operacions van durar prop de sis hores i van requerir una grua de 75m i
un helicòpter, l’ús del qual es va acabar descartant

Bombers va rebre l’avís a les
10.47 de l’1 de maig i, en arribar,
es va constatar que hi havia sis
persones atrapades al mirador
de Colom, a uns 60 metres d’al-
çada. En un primer moment, es va
valorar un rescat en helicòpter en
col·laboració amb Bombers de la
Generalitat, però un cop al lloc dels
fets es va descartar per ser més com-
plicat del que s’havia previst. 

Finalment, es va optar per un rescat
amb una grua de llarg abast amb cis-
tella per encarar la finestra de l’habi-
tacle on es trobaven els afectats i
treure’ls, així, assegurats. En arribar la
grua es va posicionar al lloc i es va
preparar un binomi amb eines de sal-
vament per treure els afectats amb la
cistella. Primer van pujar dos bom-
bers que van haver de trencar dos
vidres per accedir al mirador.

El rescat es va efectuar en dues
maniobres, una primera per treure les
tres dones atrapades, i la segona en
què van baixar els tres homes. Durant
tot el procés, es va mantenir contac-
te telefònic amb les víctimes per
saber si es trobaven bé. En arribar a
terra, efectius del SEM els van aten-
dre i van descartar que cap dels sis
turistes mostrés símptomes d’afecta-
ció per l’incident. f

11

SERVEIS DESTACATS

Moren quatre persones en
un incendi al carrer Bilbao 
El passat 9 d’abril, un particular va
alertar Bombers per foc en unes
barraques d’un solar del carrer
Bilbao. Es tractava d’un gran solar on
els efectius desplaçats van observar un
incendi de fustes i materials diversos al
costat de la tanca metàl·lica d’aquest
carrer, des d’on també van iniciar les
tasques d’extinció. 
Es van desplaçar al lloc de l’incendi
dos tancs i dues ambulàncies, els

comandaments de guàrdia i una altra
ambulància del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques. El foc s’havia iniciat
sota una rampa d’accés al solar, sense
activitat, on s’acumulaven fustes, mate-
rial de rebuig, matalassos i altres estris
que feien deduir que el lloc es feia ser-
vir com habitatge precari. En l’extinció
es van localitzar els cossos sense vida
de quatre persones: tres homes i una
dona. f
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En el moment de l’accident, el
passat 22 d’agost, viatjaven en
el vehicle 30 persones, tot i
que només en van resultar
ferides 15, quatre de les quals

van ser donades d’alta in situ.
Cinc dotacions de Bombers es van
desplaçar al lloc dels fets, a l’avin-
guda Tibidabo en la confluència
amb el carrer Roman Macaya, a

més de nou ambulàncies del SEM,
sis dotacions de la Guàrdia Urbana i
una dels Mossos. 
En l’accident, el tramvia va col·lisio-
nar contra un camió aparcat en
doble filera que ocupava part del
carril compartit destinat a la circula-
ció tant de vehicles com del tramvia.
El conductor del vehicle va accionar
els frens en veure el camió, però el
comboi va seguir lliscant fins a
impactar-hi.
Bombers va col·laborar en l’assistèn-
cia a les persones ferides, traslladant
a tres d’elles. També va col·laborar en
la retirada del tramvia i del camió, la
caixa del qual havia quedat empotra-
da a l’interior del tramvia. f

10 hectàrees
cremades en
un incendi
forestal 
La possible causa del foc, origi-
nat el 24 de juny, va ser el mal ús
d’elements pirotècnics en una
zona de replantació de pins i
matolls. Cap persona va resultar
afectada i no hi va haver incidències
en el subministrament. Tot i això, és
l’incendi forestal amb més superfície
cremada dels darrers anys.
L’SPEIS va demanar col·laboració a
Bombers de la Generalitat per la si -
multaneïtat d’incendis forestals. Per
extingir el foc, a la carre tera alta de
Roquetes, el Cos va in ter  venir amb
vuit autobombes, dos ve hicles de
comandament i una ambu  lància. La
Generalitat, amb dues auto bom    bes,
dos vehicles de comandament, dos
helicòpters i dues avionetes. f

SERVEIS DESTACATS

12

Cinc vehicles cremats en
l’incendi d’un pàrquing

Un foc a la planta -2 d’un pàr-
quing del carrer Palomar, el
passat 16 de setembre, va aca-
bar amb cinc vehicles comple-
tament destruïts i molts altres
afectats de diversa considera-
ció. Van participar en l’extinció 10
dotacions de Bombers i es va pro-
duir un canvi de guàrdia durant el
servei. 
No va ser necessari desallotjar els
veïns però sí atendre’n algun per
afectacions respiratòries. A part dels
vehicles, l’incendi va fer malbé la ins-
tal·lació elèctrica i el sistema d’ex-

tracció de fum. Els efectius van
emprar dos ventiladors Tempest per
a l’extracció de fums, i es va recoma-
nar als propietaris la revisió dels sis-
temes de ventilació.
A l’arribada del relleu, el foc ja estava
extingit i es va procedir a fer mesura-
ments de concentració de CO2 que
es van determinar alts. Membres del
Cos amb equips respiratoris van
treure del garatge els vehicles que
sol·licitaven els veïns. Degut a la
quantitat i a l’estat dels vehicles cre-
mats, no es van poder determinar les
causes de l’inici del foc. f

15 ferits en un accident del Tramvia Blau
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Bombers de la Generalitat va
demanar servei de reforç, el pas-
sat 29 de setembre, per a les tas-
ques d’extinció de foc en un veler
de 80 metres fora del terme
municipal de Barcelona. El servei
va ser comandat pels Bombers de la
Generalitat per estar produït fora de
Barcelona, però es va demanar al nos-
tre cos el reforç amb un tanc d’aigua. 
Bombers vam oferir el tanc sol·licitat,
però tot proposant la utilització dels
nostres sistemes d’escuma CAF per
tal de no sobrecarregar el vaixell amb
el pes de l’aigua. Després d’estar
extingint el foc amb aigua, els
comandaments de la Generalitat van
acordar fer servir l’escuma CAF. Amb
dues línies de 45mm es va aconse-
guir extingir el foc i prevenir la possi-
ble reignició. 
El vaixell va quedar severament afec-
tat, en especial la popa. f

13

Col·laborem per extingir
un foc en un vaixell

Foc al Mercat provisional del Ninot

El passat 7 de setembre, es va
produir un incendi en una
parada de fruita del Mercat del
Ninot. El foc va prendre també a la
carpa plàstica de la coberta, pel
que la sortida de flames i fum a
l’exterior va quedar lliure. Un parti-
cular va donar l’alerta pel foc, en

l’extinció del qual van intervenir
vuit vehicles i 29 efectius del
Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament. 
Per a l’extinció es van muntar tres
instal·lacions de mànega de
25mm. La parada afectada inicial-
ment va quedar totalment calcina-

da i per efectes de temperatura i
fum van quedar afectades les dues
parades més properes. Els tècnics
de Bombers van constatar que no
hi havia perill de propagació a la
resta de botigues del complex per
caiguda de restes inflamades de la
carpa que cobreix les parades. f
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La Unitat de Procediments i
Planificació de Bombers de
Barcelona es va crear per
Decret d’Alcaldia el 18 d’octubre
de 2007. A partir d’aquell moment, i
com a continuïtat dels treballs realit-
zats per l’anterior Unitat de Règim
Interior, es van anar elaborant proce-
diments operatius, bàsicament de
forma reactiva, és a dir, en funció de
les demandes i les necessitats pun-
tuals del Servei. 
Durant els anys 2010 i 2011 la
Unitat va incorporar dos caps de
guàrdia i un cap d’àrea. Aquesta
dotació de recursos humans ha per-
mès canviar l’estratègia de treball de
la Unitat: passar d’una estratègia
reactiva a una proactiva, és a dir,
passar d’un treball molt marcat per la
necessitat puntual, a un treball plani-
ficat i amb horitzó de futur.
Per aquest motiu, es va veure la
necessitat que el Cos disposés d’un
‘Catàleg de Procediments’, un full de
ruta per als propers anys, on quedes-
sin reflectits tots aquells procedi-
ments operatius que el Servei

necessita per afrontar els reptes
actuals i futurs amb les màximes
garanties d’eficàcia, eficiència i,
sobretot, de seguretat i salut laboral.

L’elaboració del catàleg
El procés de confecció d’aquest
catàleg es va iniciar a mitjans de
2011, i va culminar el dia 10 de juliol
de 2012, quan la Comissió de
Procediments del Comitè de Segu -
retat i Salut Laboral va donar llum
verda a la proposta.
El procés s’ha desenvolupat en dues
fases: el treball de camp i el proces-
sament de dades. Pel que fa al tre-
ball de camp, es van realitzar entre-
vistes personalitzades als comanda-
ments i caps de sector sanitari en
tots els torns i parcs. D’altra banda,
per al processament de dades es va
realitzar un buidat del camp ‘procedi-
ments’ dels informes d’intervenció,
des de novembre de 2011, a fi de
detectar les necessitats procedi-
mentals de l’SPEIS. També es va
analitzar la sinistralitat laboral en
intervencions dels anys 2010 i 2011
i es va realitzar el buidat de les
dades de l’estadística del Servei dels
anys 2010 i 2011. Posteriorment, a
les dades extretes se’ls van aplicar
criteris de risc intrínsec de l’activitat,
ponderant freqüència i severitat, així
com criteris de risc per a bombers i
ciutadania. La suma d’aquests dos
criteris va permetre fer una aproxi-
mació al nivell de risc de cada inter-
venció. D’altra banda, també es van
estudiar algunes necessitats proce-

FORMACIÓ I PROCEDIMENTS

14

El catàleg preveu
l’elaboració de 17
procediments operatius nous
per arribar als 39 totals

L’SPEIS disposarà d’un cos procedimental definit, amb la voluntat de ser una
eina de tipus organitzatiu útil per a tots els efectius

dimentals detectades des de la prò-
pia Unitat.

Proposta definitiva
Amb totes aquestes dades i els
resultats del treball de camp, es va
confeccionar una primera proposta
que es va remetre als membres de
la Comissió de Procediments del
CSSL de Bombers, composta pels
Delegats de Prevenció, represen-
tants del Departament de Preven -
ció de Riscos Laborals i represen-
tants de la Direcció. Al mateix
temps, es va remetre als comanda-
ments adscrits a les diferents uni-
tats.
Després de veure la proposta, des
dels diferents estaments es van fer
algunes esmenes i aportacions que,
un cop valorades, han donat forma
a la proposta definitiva, que va ser
validada per la Comissió de Pro -
cediments i assumida per la Direc -
ció del Servei. El nombre total de
procediments operatius de què dis-
posarà el Servei serà de 39. D’a -
quests, 22 ja existeixen, i cal elabo-
rar-ne 17 de nous. A més, alguns
del existents hauran de ser revisats.
Al mateix temps, es canviarà la ubi-
cació dels procediments, passant
de la Intranet de PSM al “Manu”. f

Bombers dissenya el seu 
catàleg de procediments
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PROCEDIMENT DE PROCEDIMENTS

Catàleg Aprovat de Procediments Operatius

Document marc de procediments

Procediments d’intervenció en incendis
Control d’intervenció
Intervenció en incendis en edificis de gran alçada
Intervenció en túnels viaris
Extinció de vehicles a l’exterior
Intervenció en incendis forestals
Intervenció en incendis d’habitatge
Intervenció en incendis d’aparcaments subterranis
Intervenció per incendi en vaixell
Intervenció per incendi en túnel ferroviari
Utilització de grans cabals d’aigua

Procediments d’intervenció en salvaments
Salvament de persones atrapades en ascensors
Salvament d’animals vius
Accidents de trànsit: Excarceració
Salvament de persones atrapades
Intervenció en intents de suïcidi per precipitats
Salvament de persones sepultades

Procediments d’intervenció en
assistències tècniques
Intervencions amb mercaderies perilloses
Intervenció en patologies de la construcció
Talls d’arbrat
Càrregues i descàrregues de MMPP al Port
Fuita de gas en edifici d’habitatges

Procediments d’intervenció transversals
Comunicació de serveis
Nivells de comandament
Informació operativa
Actuació en grans emergències
Vehicles industrials a gas
Prevenció de caigudes en alçada
Intervenció en vehicles híbrids i elèctrics
Intervenció en espais confinats
Intervencions subaquàtiques
Intervencions amb risc elèctric
Comunicacions en intervencions
Obertura de portes
Ventilació de locals

PROCEDIMENTS DE GESTIÓ INTERNA

PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ

Revisió de vehicles i material
Seguiment d’incidències de vehicles

Desinsectació
Actuació en cas d’exposició accidental a risc biològic

Els procediments en negre ja existeixen
Els procediments en blanc s’han d’elaborar
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MATERIALS I EQUIPAMENTS

16

Els nous guants per a
riscos mecànics
proporcionaran una major
habilitat manual en
serveis sense risc de foc
ni risc químic

Bombers més còmodes
El Servei incorpora una nova bossa de transport per als EPIs i uns nous
guants per a riscos mecànics que facilitaran la tasca diària dels efectius

Bossa de transport d’EPIs
Ja s’estan produint les bosses pel
transport dels equips de protecció
individual als vehicles d’intervenció.
Aquestes bosses han estat dissen-
yades per donar cabuda a EPIs
específics com els forestals o el ves-
tit de pluja, tant actuals com futurs.
Per un transport més còmode i segur
en els vehicles, s’han iniciat, també,
els treballs per la modificació de la
bancada dels BUL.
Per norma general, la roba de sortida
és la de foc, però caldrà agafar l’altra,
per exemple el vestit de pluja, per si
calgués fer-la servir més endavant
en la intervenció. Aquesta bossa de
transport permetrà als efectius
transportar el seu equip en els ser-
veis d’una forma més operativa.

Més sensibilitat manual
El passat 5 d’octubre, data en que es
van restablir els cinc torns, es va ini-
ciar la distribució pels parcs dels nous guants de protecció contra ris-

cos mecànics. Fins ara, Bombers no
comptava amb uns guants específics
per a aquests tipus de riscos.
Aquests guants són aptes per a ser-
veis de salvament, excarceració,
sanejaments, rescat en alçada i tot
servei sense risc de foc ni risc quí-
mic. No obstant, assoleixen els
màxims nivells de protecció segons
la norma EN-388, 4 en abrasió, 5
per tall, 4 per esquinçament i 3 en
punxonament. Amb aquests guants
s’aconsegueix que en aquells serveis
on es requereix una major habilitat
manual tinguem major sensibilitat,
segons la norma EN-420. La reposi-
ció d’aquest material es realitzarà per
desgast o trencament. f
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Amb 24.000 participants la
Cursa dels Bombers, en la
seva catorzena edició, bat de
nou el rècord de participació
superant els 19.999 corredors
de l’edició del 2011 i es consoli-
da com una de les proves emble-

màtiques del calendari atlètic de
Catalunya.
En l’edició 2012 de la Cursa van
participar 300 bombers de
Barcelona aproximadament, dels
quals el millor classificat va ser
Jaume Consola, que va arribar en la

Les dues autobombes cedides

SOM BARCELONA

300 bombers 
participen a la XIV Cursa 

Seguint amb la seva tradició
d’ajut a associacions i cossos
de bombers forans, el Consistori
ha lliurat dues autobombes a l’Agru -

posició número 31 de la classifica-
ció general amb un temps de
32’31”. El segon, Mario Bodas, va
fer un temps de 35’19” arribant el
124è, i el tercer bomber més ràpid
va ser el veterà Lluís López, 135è
amb un temps de 35’28”. f

Aprovat
el PAM  

pació de Defensa Forestal del Bruc i
a l’ONG Bomberos Humanitarios,
que la donarà als bombers de Minsk
(Bielorússia).
Els camions que s’han donat són el
B-204 a Minsk i el B-205 a l’Agru -
pació del Bruc. Aquests dos vehi-
cles, tot i haver quedat obsolets pel
seu ús a l’SPEIS , encara poden ser
de molta utilitat per a altres cossos.
L’ADF del Bruc és una associació
que té com a objectiu la conserva-
ció del patrimoni natural mitjançant
la prevenció i extinció dels incendis
forestals i està formada per propie-
taris forestals del municipi, per
voluntaris i per l’Ajuntament. f

El passat 5 d’octubre, el Ple
Municipal va aprovar definiti-
vament el Pla d’Actuació Mu-
nicipal 2012-2015, que serà
el full de ruta per a la ciutat
els propers anys. El document
aprovat se centra en tres grans
eixos: les polítiques de reactiva-
ció econòmica, l’atenció a les
persones i la regeneració urbana
cap a una ciutat sostenible i
intel·ligent. Pel que fa a l’SPEIS,
un dels objectius del Pla és la
implantació de plans de carrera
professional per disposar d’un
capital humà motivat i retenir el
talent. f

L’Ajuntament dóna
dues autobombes

17

FRH 44-p.16 a 17 ok_Maquetación 1  17/12/12  12:06  Página 17



ENTREVISTA
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Des del passat mes de març, Bombers compta amb un nou director, Josep
Maria Fontclara, enginyer industrial que ha assumit la direcció estratègica i
gerencial del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

“Bombers ha de recuperar la
responsabilitat sobre totes
les seves àrees de gestió” 

Farenheit: Quin balanç fa d’aquests pri-
mers mesos al càrrec? 
Josep Maria Fontlcara: El balanç és
positiu. A més, formar part d’un cos
tan emblemàtic com Bombers de
Barcelona és un fet motivant. Durant
aquests sis primers mesos com a di-
rector de la Institució m’he dedicat a
entendre bé la entitat i l’especificitat
d’aquest ofici.  

I què ha descobert? 
Crec que en aquesta professió es
creen certs vincles que configuren
un tarannà diferent del d’altres fei-
nes. També crec que en el tarannà
dels bombers han influït, darrera-
ment, les dificultats en les relacions
amb la part social i el fet que hi ha
hagut un canvi organitzatiu difícil de
pair amb la centralització dels ser-

veis. No crec que les dificultats pro-
vinguin, com s’ha dit, de què se’ns ha
ferit en l’orgull, més aviat penso que
és un tema de canvi organitzatiu en
una institució que no havia treballat
així en els seus 180 anys d’història.
Cal una transició i una formació per
tal de poder adaptar la forma de tre-
ballar al nou sistema matricial que ha
substituït, en part, el jeràrquic.

El director de Bombers, Josep Maria
Fontclara, al seu despatx
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Cal crear canals de
comunicació entre les
diferents àrees de
l’Ajuntament i Bombers de
Barcelona

Quins valors professionals pot aportar
a Bombers? 
La meva especialitzat és l’organit-
zació industrial, porto més de 20
anys dirigint i liderant equips, per
tant, això no és una novetat. Crec
que la meva experiència em permet
intentar posar ordre i establir
canals de comunicació perquè la
nova manera de funcionar del Cos
sigui molt més eficient.

I en aquest posar ordre, quins objec-
tius s’ha marcat?
El primer, que la institució recuperi
la responsabilitat sobre totes les
seves àrees de gestió –aquí cal fer
una distinció amb la part operativa
que mai ha perdut aquesta respon-
sabilitat–. Per fer-ho, cal crear
canals de comunicació entre les
diferents àrees de l’Ajuntament i
Bombers i ara ens trobem immer-
sos en aquesta transició. El Cos ha
de recuperar la seva posició, tornar
a tenir el que ha tingut, però, a
més, aprofitant experiències i
coneixements d’altres realitats:
cossos de bombers del món o
altres institucions. 

Un dels primers reptes que se li ha en-
comanat és la revisió i actualització del
Pla Director, quin és el full de ruta a
seguir en aquest sentit?
Jo tinc dos mandats, un és garantir
que el Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments funcioni d’u-
na manera més eficient i que tot en
l’oganització es torni a posar en
marxa, i l’altre és definir el pla de
futur, és a dir, el Pla Director. Entenc
que primer cal posar-nos en marxa.
Pel que fa a la part social només tinc
paraules positives en el sentit que,
des que jo em vaig incorporar al
càrrec, el diàleg amb totes les repre-
sentacions socials i sindicals és
obert i franc, està funcionant molt
bé, però també és veritat que hem
de concretar coses.

Entre els aspectes a concretar hi ha l’a-
cord sobre formació al que es va arribar
a principis d’estiu ... 
La formació és el pa de cada dia en
aquesta casa, i l’acord pretén
donar-li un nou impuls. L’ofici de
bomber és molt específic, de fet, és
un ofici que no pots crear fora, l’has
de crear dintre. Des que incorpores
un bomber fins que comença a ser
operatiu el promig és d’un any de
formació.
Un bomber ve 70 dies a treballar
amb un promig d’intervenció d’en-
tre 2 i 4 hores, pel que al cap de
l’any està entre140 i 200 hores
fent serveis. És molt difícil fer un
bon professional només amb això.
La formació és el tret bàsic per
aquesta professió perquè les políti-
ques de prevenció que s’han seguit
aquests darrers anys, sumat a la
quantitat d’immoble nou que ja apli-
ca el CTE, fa que els serveis s’hagin
reduït, el que és realment positiu,
però l’única manera de suplir l’ex-
periència assolida a través de la
intervenció és mitjançant la forma-
ció i les pràctiques. 

I ara, què toca?
Amb els sindicats vam acordar que
havíem de definir en el Pla Director
com volíem que fos aquesta forma-
ció (discutir els temaris, els seus
continguts, etc.) i això portarà un
temps. Mentrestant, toca seguir
endavant tal com ho fèiem. 
Per fer la formació necessitem
monitors, formadors i coordinadors,
gent que en sàpiga i pugui transme-
tre el seu coneixement a la resta del
col·lectiu. Ara bé, introduïm un ele-
ment que ja s’havia parlat en el pas-
sat i és que tots ells hauran de tenir
una titulació i una homologació per
part de l’ISPC. 
A l’acord també s’estableix que l’any
que ve se substituirà una jornada
laboral de 24 hores per tres jorna-
des de formació (d’un mínim de sis

hores), el que vol dir que el 2013
tots els bombers tindran, al menys,
tres jornades formatives. 

Finalment, Bombers recuperarà l’antic
Parc del Poble Sec, com es reutilitzarà
aquest espai?
Aviat s’obrirà un concurs d’idees
amb el requisit que l’espai ha de ser
per a Bombers, tal i com es va com-
prometre l’alcalde. Pel que fa a la
reutilització, d’entrada es trasllada-
ran les oficines del carrer Llacuna i
es deixarà un espai per a entorn
museístic. No hi ha tants metres i
s’ha de respectar l’estructura del
parc, per tant, no es podran fer mas-
sa coses. No obstant, estem oberts
a una pluja d’idees que vingui de
diferents propostes.

Pel que fa a l’oferta de 27 noves places,
perquè s’ha canviat el sistema de se-
lecció? 
Tothom (comandaments i part social)
estava d’acord en què calia fer un
canvi en les bases de selecció, calia
recuperar l’ofici, fet que havia estat
tradicional a Bombers, i així ho hem
fet. Hem donat més pes a les proves
d’ofici, s’ha eliminat el test -en el qual
la nota de tall sortia al voltant del 9,6
i creiem que no aportava res- i, d’altra
banda, a les proves físiques s’ha anat
a un concepte d’Apte o No Apte, és a
dir, no puntuaran, només caldrà
assolir uns barems mínims. Crec
positiu potenciar l’ofici, la formació
no pot suplir el coneixement i les
habilitats que s’adquireixen en anys
d’experiència en un ofici. f

a
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ACTIVITATS
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11 bombers
protagonitzen un nou
calendari solidari

Sergi Jasanada és el fotògraf
que s’ha encarregat de captar
les instantànies dels 11 bom-
bers que participen al calenda-
ri solidari del 2013. Els beneficis
es repartiran, a parts iguals, entre
la Fundació Social del Raval
–associació que atén els veïns del
Raval amb situacions de risc
social–, i el finançament dels pro-

pers Jocs de Policies i Bombers
que se celebraran a Belfast, Irlanda,
el proper any. 
El calendari de 2013 busca trencar
amb el que venia sent tradició i prio-
ritza la qualitat de les fotografies i el
que aquestes retransmeten. Amb
un cost de 10 euros, els calendaris
es poden comprar per internet a la
pàgina web de l’ACE. f

El cau del jubilat visita les Coves de
l’Espluga de Francolí

El passat 20 d’octubre 40 bom-
bers jubilats, acompanyats de
les seves famílies, van passar el
dia a l’Espluga de Francolí, Tar -
ragona. A l’Espluga van poder visitar
la Cova de Font Major, una de les set
coves més llargues del món forma-
des en conglomerat i una de les
poques que s’estén, en part, pel sub-
sòl del casc urbà. f
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LA NOSTRA GENT

Senserrich,
primer bomber
centenari
Pere Senserrich va pertànyer al Cos de Bombers de
Barcelona durant 41 anys i va arribar a ser cap de
guàrdia a l’antic Parc de l’Eixample. Ara, als seus
100 anys, encara recorda amb estima molts dels
moments viscuts a l’SPEIS. 

Pere Senserrich ha batut el
rècord de longevitat de Bom-
bers complint 100 anys el passat
13 de juny, dia en què se’l va
homenatjar en un Saló de Cent
ple a vessar.
Senserrich va treballar al Cos durant
41 anys, en una època en què els
bombers cobraven 310 pessetes al
mes i no comptaven amb els equips i
els recursos que l’SPEIS té a dia d’a-
vui. “Recordo la meva dona rentant-
me la roba de bomber plena de sang
de la gent a la que salvava i, a més, la
rentava a mà perquè no teníem renta-
dora”. En Pere també va treballar
durant 53 anys de paleta, feia jorna-
des laborals de 15 i 16 hores entre les
dues feines. Diu que es va fer bomber
perquè de paleta guanyava poc, volia
pagar una bona educació als seus fills,
i sempre li havia agradat el salvament
de persones: “És una pena que no les
poguéssim salvar totes”. 

Records del Cos
De la seva feina com a bomber en té
molts records. Explica divertit com un
dia, quan ell era caporal, van tenir La
Rambla tallada durant gairebé dues
hores per rescatar un gat de la corni-
sa d’un hotel. “Vam fer servir una
escala de 30 metres, però quan puja-
va un bomber a agafar el gat, fugia
cap a l’altra punta”, explica entre ria-
lles. Però no tots els records són com
aquest. Encara explica emocionat el
dia que tots els bombers que van

acudir a un servei a Torre Baró es van
posar a plorar en trobar 14 nens car-
bonitzats... També guarda un record
especial de les riuades del Vallès el
1962, on va estar nou dies, el primer
sense menjar ni beure res, i quan van
trobar 84 cadàvers en una sola nit. 

El Pere, avui
Senserrich forma part del Cau del
Jubilat, i fins fa poc participava en
totes les sortides que s’organitzen. Ara
no hi participa tant per qüestions de
salut ja que, com li diu el metge, fins
els 99 era jove, però aquest últim any...
“Ara he de portar bastó i tot!”, es quei-
xa el bomber centenari. Està content,
però, perquè molts bombers encara el
visiten a la residència de Vallvidrera on
viu des de fa uns anys. “Jo era amic de
tots”, explica orgullós. 
Pere Senserrich es va jubilar uns
mesos després de fer els 65 anys, ja
que per algun error no li va arribar fins
llavors el document que el permetia
jubilar-se. Corria l’any 1977. 
Però quin és el seu secret per haver
arribat als 100 anys? “No en tinc cap
de secret jo, només que no s’han de
tenir vicis i s’ha de procurar descansar,
per la resta, treballar no mata ningú”. f

Senserrich lamenta haver
envellit l’últim any: “Fins
els 99, agafava el pic i la
pala i treballava l’hort, ara
he de portar bastó i tot!”

Pere Senserrich en servei

Pere Senserrich a la residència Betània, Vallvidrera
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Efectius de l’SPEIS col·laboren amb Bombers de la Generalitat en l’extinció d’un foc en un vaixell al Port Fòrum. Els bombers van extingir l’in-
cendi amb dues línies de 45mm de CAF. Fotografia: Joan Canudas
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