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EDITORIAL
EDITORIAL

Millorar any rere any
Un dels grans reptes del Servei
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament és la millora
contínua. El fet d’analitzar les intervencions, proposar nous procediments o modificar-ne els existents
és una garantia no només per a la
ciutadania, sinó també per la pròpia
seguretat dels efectius de Bombers.
Les xifres ens avalen. Any rere any
millorem els temps d’arribada a
les intervencions –durant el 2014
l’SPEIS va millorar en set punts els
estàndards de la carta de qualitat
del Cos arribant en menys de 10 mi-

nuts al 90% dels serveis urgents– o
augmentem l’esforç en serveis de
prevenció operativa –el darrer any
aquest tipus d’intervenció es va incrementar en més d’un 13% respecte 2013–. A més, l’entrada al Servei
de 120 nous bombers en dos anys
garantirà el rejoveniment de la plantilla, alhora que permetrà mantenir la
capacitat operativa del Cos.
Però el més important és la voluntat
de seguir treballant en aquesta línia.
La vocació de servei a la ciutadania
és intrínseca a Bombers, i l’aprovació
del nou Pla Director permetrà seguir

explotant vies de millora a través del
clar impuls a la prevenció, de l’increment de la formació operativa i de
l’efectiva distribució dels recursos
materials.
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CANDENT
CANDENT

De nou, per sobre
dels 15.000 serveis
Durant l’any passat l’SPEIS va efectuar un total de 15.143 intervencions, xifra
que suposa un increment del 8,8% respecte de l’any anterior
L’augment del nombre de serveis
efectuats durant el 2014 respon,
bàsicament, a dos fenòmens.
D’una banda, a l’esforç efectuat en prevenció operativa, ja que
Bombers va efectuar 243 reguardes
operatives més que l’any anterior. De
l’altra, a l’augment del nombre d’incendis i explosions registrats a la ciutat.
Aquest increment va lligat a les intervencions a la via pública (durant
el 2014 van augmentar un 25%), ja
que els incendis en edificacions es
van mantenir estables. Els incendis en
àrees forestals van representar poc
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més de l’1% del total. Per tipologia
de servei, els salvaments –incloses
les assistències sanitàries– van ser
les intervencions més requerides suposant més d’un quart del total. Respecte 2013, es van incrementar en
un 5,2%. D’altra banda, el servei que
més va augmentar en comparació
amb l’any anterior va ser la prevenció operativa (+13,5%). Després, la
tipologia de serveis que més va créixer van ser els incendis o explosions
(+11,1%), ja que l’SPEIS va registrar
364 intervencions d’aquest tipus més
que el 2013.

L’augment del nombre
de serveis respon, sobretot,
a l’increment de la
prevenció operativa i de les
assistències tècniques
Sortides molt repartides
La distribució dels serveis efectuats per cada parc es manté en la línia d’anys anteriors. El parc que més
baixa l’activitat és el de Zona Franca,

tat del Parc de Vallvidrera (-6%), que
s’explica per una excepcionalment
bona campanya d’estiu sense greus
afectacions a les zones forestals de
la ciutat. Per contra, és el Parc de
Llevant el que més va augmentar el
2014 la seva activitat, amb un 13,4%
més de sortides.

En prop del 80% dels
incendis o explosions els
equips de bombers van
arribar al lloc dels fets en
menys de cinc minuts
tendència que es dóna des de la posada en marxa del Parc de Montjuïc i
la conseqüent reducció de la dotació
del parc a un únic vehicle. D’altra banda, destaca també el descens d’activi-

La importància
de ser ràpids
Amb l’objectiu de donar un òptim servei a la ciutadania, l’SPEIS manté la
seva aposta per millorar els temps
d’arribada a les intervencions. En

aquest sentit, el 2014 es va millorar
en set punts els estàndards de la carta de qualitat del Cos que estableix arribar en menys de 10 minuts al 90%
dels serveis urgents. Més en detall, el
darrer any els efectius de Bombers
van arribar durant els cinc primers
minuts des de l’avís d’emergència en
prop del 80% dels incendis. En el cas
dels salvaments, Bombers va arribar
al lloc dels fets abans del minut cinc
en el 74% dels casos. El nou Pla Director posa èmfasi en què les dotacions segueixin treballant per millorar
aquestes dades. f

Evolució de l’activitat operativa
Salvaments

Incendis i explosions

Asistències tècniques Prevenció operativa

Totals

Falses alarmes

4.115 +5,2%

4.065
3.947

3.588

3.564

3.554
3.119

2.776

2.522
1.750

3.904

3.908

3.605

3.580

3.833 +11,1%

3.204

3.259

3.623 +7%

4000

2.180
1.859

2.042 +13,5%

15.415

14.533

2010

2011

14.752
2012

2000

1.799
1.530 +11,5%

1.372

1.063

3000

1000

13.918

15.143 +8,8%

2013

2014

0

Nombre de sortides per parcs*
Vallvidrera
265 sortides
-6%

Eixample
5.341 sortides

Vall d’Hebron
2.275 sortides
+3,5%

Sant Andreu
2.803 sortides
+0,03%

+7,5%

Llevant
3.938 sortides
Zona Franca
625 sortides

+13,4%

-11,8%

Montjuïc
2.973 sortides
+7,4%

*Un servei pot generar sortides des de diferents parcs
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L’SPEIS incorporarà
sis nous sanitaris
Durant el mes de març, l’Ajuntament va obrir una convocatòria
per a la selecció de sis tècnics mitjans en infermeria per a Bombers
Tot i convocar-se només sis
places, més de 200 persones es
van inscriure a la convocatòria
per a tècnic sanitari de Bombers. La tasca dels sanitaris és imprescindible per a la feina diària de
l’SPEIS. Entre d’altres, les funcions
a realitzar per part dels nous tècnics
seran l’atenció sanitària en entorns
adversos per riscos; el reconeixement dels riscos sanitaris de les in-

Més de 200 persones es
van inscriure per optar a
una de les sis places de
tècnic sanitari de l’SPEIS
tervencions; la prevenció de riscos
laborals o les cures bàsiques dels
bombers als Parcs.
La selecció dels tècnics sanitaris,
mitjançant interinatge administratiu, consta de les fases d’oposició,
concurs, formació i pràctiques. Per

Actuació d’un sanitari de l’SPEIS durant un simulacre al metro de Barcelona
poder participar a la convocatòria,
els aspirants havien de disposar de
la Diplomatura o el Grau en Infermeria, tres anys d’experiència en un
servei d’urgències o de cures intensives hospitalàries o en un servei
d’emergències extra hospitalàries.

60 places de bomber més el 2015
Actualment, s’està preparant una nova convocatòria per a bomber
del Servei d’Extinció, Prevenció d’Incendis i Salvaments. Les bases
d’aquesta convocatòria mantindran la línia de les de 2014, els 60
aspirants de la qual ja es formen a l’Escola de Bombers de l’ISPC.
Amb la incorporació de 120 bombers entre els anys 2015 i 2016
– provinents de les convocatòries de 2014 i 2015–, es garantirà el
rejoveniment i la capacitat operativa de Bombers.
6

Temari i habilitats
En les fases d’oposició i concurs
les habilitats a valorar són el coneixement de les tècniques de Suport
Vital Avançat (SVA); monitorització
i interpretació d’electrocardiograma (EKG); maneig del pacient traumàtic; tècniques de rescat i sanitàries i maneig de les comunicacions.
Quant a l’etapa de formació i
pràctiques, es posarà l’èmfasi en
el coneixement de l’SPEIS i els
seus procediments d’intervenció;
l’equipament sanitari de Bombers
i cursos sobre suport vital avançat
suport vital traumàtic. A més, els
nous sanitaris participaran en sortides tutelades en ambulàncies de
l’SPEIS. f

S’actualitza
el temari
per a
futures
oposicions

El temari per a futures ofertes
públiques de tècnic tant mitjà
com superior s’ha actualitzat
i ja es pot consultar al web de
l’Ajuntament de Barcelona. Pel
que fa al de tècnic mitjà, es composa de 48 temes entre temari administratiu; territori, urbanisme i medi
ambient; mobilitat i infraestructures
de transport; ciències i tècniques
aplicades; energia i indústria; construcció i estructures; informàtica;
cartografia; prevenció de riscos laborals; protecció de dades personals
i gestió de recursos humans i millora dels serveis públics. El contingut
per a tècnic superior inclou, a més,
equipaments i atenció sanitària i telecomunicacions. Aborda de manera més extensa, també, la resta de
punts del temari. f

Promoció
interna a l’SPEIS
L’SPEIS va publicar dues convocatòries de
promoció interna: una per a bombers i caporals
per passar a la categoria C1 i l’altra per esdevenir
caporal del Cos

A finals de 2013, l’Ajuntament de Barcelona va crear les categories Bomber C1 i Caporal C1 de l’SPEIS. Aquest any, es va convocar
un procés selectiu, mitjançant promoció interna especial, per tal de dotar de
bombers i caporals la categoria C1.
En total, 346 bombers es van presentar a la convocatòria, dels quals 38 van
ser exclosos per no complir tots els requisits. Quant als caporals, 60 es van
presentar, i 11 van ser exclosos pel mateix motiu. Properament es publicaran
les dates per a la realització de les proves de selecció.

24 nous caporals
A principis d’aquest any també es va obrir una convocatòria de 24 places de
caporal per promoció interna especial. A aquest procés es van inscriure 49
bombers, dels que sis no complien els requisits. f
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Una nova filosofia de
treball en alçada
L’entrada en servei de tota una nova gama de material i l’elaboració del procediment 4.07 de prevenció de caigudes en alçada fa més àgils i segures les
intervencions amb aquest risc

Bombers equipats amb els nous materials

Històricament, quan el Servei
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments realitzava un
servei amb risc de caiguda a diferent nivell, s’utilitzaven tècniques pròpies de l’escalada.
Però fa cinc anys, el grup de formadors de rescat va suggerir impulsar
un canvi tant a nivell de material com
de sistemàtica d’actuació.
Ara aquest canvi s’ha consolidat, i ha
sigut molt més ambiciós que com es
va plantejar d’inici: ha esdevingut un
canvi de filosofia que no només dóna
resposta a la millora del material en
seguretat i ergonomia, sinó que els
materials i processos s’han adaptat a
la normativa de treballs verticals.
El passat mes de febrer, es va incorporar als parcs el nou material
8

de prevenció de caigudes en alçada. Va ser un procés complex, ja que
afecta a un gran nombre d’intervencions (salvaments, rescats i treballs
verticals) i, a més, aquest tipus de
material s’utilitza de forma quotidiana unes quantes vegades en cada
guàrdia.
La incorporació del nou material
per a treballs en alçada respon a un
canvi de filosofia en la distribució
dels esmentats serveis.
En quant a la disposició d’aquest material, l’SPEIS passa ara de tenir un
sol sac de salvament per respondre
a totes les tipologies de serveis, a
tenir-ne tres amb material específic.
Aquests tres sacs es distribuiran a
autobombes, autoescales i furgons
de salvament.

Sac de les
autobombes
Amb el sac de les autobombes
en aquests moments es pot equipar una persona per poder realitzar totes les funcions bàsiques
en serveis de salvament, rescat
i treballs verticals. No obstant,
existeix la limitació de l’arnés
integral que es resoldrà quan es
distribueixi de forma general el
nou model de cinturó de seguretat, quan podran equipar-se dos o
tres efectius.
El quadre de la pàgina següent
mostra els materials disponibles
al sac de les autobombes.

UIPAMENTS
Material / Quantitat
Sac de transport groc de 45 l.

1

Escala elèctron

1

Anell corda com a porta material

1

Mosquetons HMS
(William Triact-Lock Petzl)

3

Mosquetons simètrics
(tanca de rosca)

4

Politja d'alta resistència

1

Politja ultracompacta
(Partner P52A)

1

Cinta cosida petita negra 60 cm.

3

Cinta cosida petita negra 120 cm.

3

Puny bloquejador mà dreta
(Ascension)

1

Pedal per bloquejador de mà

1

Maillon (Maillon GO)

1

Mosquetons asimètrics
(Am'D Triact-Lock)

2

Descensor assegurador (RIG)

2

Anticaigudes lliscant per corda
(Asap)

1

Absorbidor d'energia per Asap
(Asap Absorber L71 40)

1

Mosquetons simètrics
(OK Triact-Lock)

2

Arnès de cintura i de pit

1

Baga d'ancoratge doble

1

Maillon (Maillon GO)

1

Mosquetons asimètrics
(Am'D Triact-Lock)

2

Bossa per ensacar corda

2

Mosquetons simètrics
(tanca de rosca)

2

Corda doble homologació negre
Ø10,5 mm. L=30m.

1

Corda doble homologació blanca
Ø10,5 mm. L=30m.

1

Protector de corda (Protec)

2

Triangle de salvament

1

Sac de les
autoescales
El sac de salvament de les autoescales aporta bàsicament el material per
dotar de seguretat als dos bombers
que puguin treballar a l’autoescala,
ja sigui per fer un abordatge des de
cistella, per operar en la mateixa cistella o per pujar o baixar per l’escala.

Sac dels furgons
de salvament
Per últim, cal parlar del material que incorporen, i sobretot
del que incorporaran, els furgons de salvament (Charlie),
en fase de fabricació. Aquest
vehicle es conformarà com un gran
suport en aquelles intervencions que
necessitin més aportació de material específic. Per ubicar el material
de rescat, s’ha segregat un espai
respecte de la resta d’eines i donarà
cabuda a fins a nou sacs, lliteres (per
espais confinats, per obesos i llitera
niu), trípode, eslingues metàl·liques i
tèxtils, etc. El material concret dels
sacs farà possible l’equipament amb

Sac de salvament de les autobombes
arnesos integrals de, com a mínim,
tres bombers i incorporarà molts
més elements comuns als sacs de
les autobombes i alguns elements
concrets per fer instal·lacions més
complexes. A part, inclourà dues cordes de 60m i dues de 100m.

Nou model de cinturó de seguretat
Al llarg de l’any 2014, es va treballar en un nou model de cinturó de
seguretat per millorar en el possible l’ergonomia de l’actual, però sobretot que pogués complir la normativa d’arnès integral afegint-li un
top. Els primers models que s’entregaran seran els que duran els 60
bombers que actualment es formen a l’ISPC, tot i que fins que no es
generalitzi l’any vinent no s’aportaran els tops. Quan aquest material
estigui operatiu al complet, es podran equipar simultàniament molts
més bombers alhora amb el material dels sacs de salvament ja que
només portaran els tops, no tot l’arnés.

Canvi del sistema de cordes i bagues
Les cordes i bagues que incorporen els sacs de salvament són diferents. Ara disposen, de forma general, de dues cordes (una blanca i
una negra) de 30m que compleixen doble homologació (dinàmica i
semiestàtica); dues cordes de 60m (blanca i negra) que compleixen
també la doble homologació, i dues cordes de 100m semiestàtiques
(blanca i blava). Les cordes comandes per materials són de 30m i tenen sempre les puntes pintades en color rosa fluorescent. Respecte
les bagues, les cintes planes de 60 i 120cm per treball amb persones són negres, i les bagues mosquetó per a materials són grogues.
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Dos ancians morts en
l’incendi d’un habitatge
a l’Eixample

L’SPEIS va ser cridat per un foc
en un habitatge, el passat 18 de
febrer, al carrer Calàbria. L’incendi es va declarar a l’entrada d’un dels
principals, que va quedar molt afectat
pel fum i per les altes temperatures.
Al lloc dels fets s’hi van desplaçar set

dotacions dels Bombers de Barcelona i quatre dotacions del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM), a
més d’efectius de la Guàrdia Urbana
de Barcelona.
Durant les tasques d’extinció, els
bombers van trobar les dues persones que habitaven al pis -ambdues
de 90 anys- a terra, molt afectades
per inhalació de fums. En un primer
moment van ser ateses pel sanitari de
Bombers i després per personal del
SEM, que els va evacuar a l’Hospital
Clínic, on no es va poder fer res per
salvar-los la vida.
Com a possibles causes, Bombers
va apuntar que una estufa elèctrica
podria haver encès una cortina. Tot i
les dràstiques conseqüències per als
habitants del pis afectat, l’edifici no
va patir danys estructurals i la resta
de veïns va poder tornar aviat a casa
seva. f

Foc en una
nau a Sant
Martí
El dia 16 de març es va declarar
un incendi al carrer Cristòbal de
Moura. El foc va afectar al sotacobert ubicat al segon pis d’un edifici industrial amb una superfície d’uns 300
m2. Els danys a la planta van ser molt
greus i la resta de la finca va quedar
afectada per l’aigua de l’extinció. f

Rescat en
un ascensor
singular
Bombers va rescatar una persona atrapada en un ascensor al
carrer Reis Catòlics el darrer 20
de febrer. El rescat va ser complicat
per l’ús de les bateries del sistema de
rescat necessàries per moure la cabina. Per al servei, va ser necessària una
escala colissa i el material de rescat
en alçada. En aquest tipus d’intervenció són clau les fitxes de prevenció
operativa i les visites que es realitzen
a les diferents instal·lacions. f
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Bombers
consolida
una tanca
L’SPEIS va apuntalar 50 m de
tanca de xapa a punt de caure, el
21 de març, a causa del vent davant de
l’estació de metro de Mercat Nou. f

ACATS

ARA FA 10 ANYS

L’esvoranc del Carmel
Des de l’inici de la crisi, Bombers va
exigir un projecte d’apuntalament i
garanties de seguretat. Va ser quan
aquesta part va estar coberta quan
es va iniciar l’entrada als habitatges
afectats per recuperar les pertinences dels veïns. Però un segon esvoranc va aparèixer la matinada del 3
de febrer. A partir d’aquesta segona
incidència, les limitacions d’accés als
habitatges propers als esvorancs es
van accentuar encara més.
La rapidesa dels fets no deixava marge de maniobra. Es va trigar 30 hores en omplir el primer esvoranc amb
3.000 metres cúbics de formigó. En el
segon, s’hi van abocar uns 1.000 metres cúbics en 12 hores. En vuit dies
havia passat pel Carmel el 50% de la
plantilla de Bombers i més de 1.000
persones havien estat desallot-jades
dels seus habitatges.

Ja fa 10 anys que les obres de
la línia 5 del metro van provocar un esvoranc d’uns 20 metres
de diàmetre i 25 de profunditat
respecte el nivell del carrer que
va ensorrar un edifici al Carmel.
En només una setmana després de
la crisi –l’esfondrament es va produir
el 27 de gener de 2005–, prop de
la meitat de la plantilla de l’SPEIS va
passar pel Carmel.
En un primer moment, Bombers va
rebre una trucada d’emergència per
un edifici que presentava risc d’ensorrar-se al carrer Sigüenza. Cap allà
es van desplaçar un tanc lleuger i un
vehicle de salvament del Parc de Vall
d’Hebron i una ambulància del de l’Eixample. També s’hi van desplaçar el
cap de Guàrdia i el cap de Dia i, finalment, un tanc de Sant Andreu. Així,
20 efectius i sis vehicles de l’SPEIS
es van desplaçar al Carmel, on tot

just es va esfondrar l’edifici deixant al
descobert el gran esvoranc.
Va ser tan gran la magnitud de l’emergència que es va haver de constituir
un centre de comandament avançat.
També, es va desplaçar el K-5 fins al
lloc dels fets. Els bombers van treballar colze a colze amb la direcció facultativa de l’obra del túnel de la línia
5, ja que era qui tenia la informació de
l’estat del subsòl.
Es van haver de delimitar tres perímetres de seguretat, de 25, 50 i
100 metres, fet que va comportar el
desallotjament preventiu de prop de
80 immobles. A part de col·laborar
en el desallotjament, juntament amb
la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, Bombers va centrar la seva
feina en revisar l’estat dels edificis
afectats, la col·locació de reforços i
la realització d’informes a instàncies
municipals.

Com es recorda a
Bombers?
El servei del Carmel va obligar Bombers a fer grans esforços de coordinació, ja que tot l’Ajuntament estava mobilitzat. També va ser clau, en paraules
del Cap de la Divisió d’Operacions,
Miquel A. Fuente, “l’acompanyament
i el suport humà dels bombers cap a
un col·lectiu de persones col·lapsades
pel fet de perdre casa seva”. Els veïns
van trobar en els bombers els ànims
i suport que necessitaven en aquells
moments tan durs, acompanyament
que va engrandir la imatge humana i
d’eficàcia del col·lectiu. En el cas de
Fuente, l’afectació de l’emergència va
tenir un caire més personal, ja que és
veí del Carmel i vivia a uns 200m del
forat. És per això que recorda haver
viscut la crisi d’una forma molt intensa, “amb una dedicació quasi exclusiva, ja que vaig estar més de 15 dies
sense sortir del Carmel”. f
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L’equip de l’SPEIS efectuant una maniobra
de rescat al Pont de Triana de Sevilla

Formació contínua
com a garantia
Tots els bombers passaran enguany pel Parc de la Zona Franca per rebre
formació en excarceració, rescat en alçada i construcció
El Parc de la Zona Franca té
una activitat de formació frenètica. De dimarts a dijous, dos
grups d’entre 13 i 14 bombers
segueixen la formació obligatòria d’intervenció. A més, cal afegir
la formació dels comandaments, que
presenta certes especificitats, i la
dels aspirants que estan fent la formació bàsica a l’Escola de Bombers,
però que també es desplacen a Zona
Franca per a alguns tallers concrets.
La formació obligatòria d’enguany es
divideix en dos programes: el d’excarceració, on es posaran en pràctica diverses maniobres; i el de rescat
en alçada i construcció. En aquest
últim cas, els efectius dediquen una
de les jornades al mòdul de construcció. Aquest, eminent–ment pràctic, planteja escenaris amb diferents
elements afectats per fer apuntala12

ments. L’altra part del programa, de
rescat en alçada, presenta als bombers els nous materials adquirits per
l’SPEIS i, també de forma molt pràctica, planteja dues jornades, una a la
torre de pràctiques on s’incideix en
els polipastos, i l’altre de rescat amb
l’autoescala simulat al terrat d’un
edifici (Foc Fosc).

Formació dels aspirants
Els 60 aspirants a bomber que es
formen des de finals de gener a
l’ISPC segueixen el programa de
700 hores que conforma el Curs Bàsic de formació homologat per ensenyament, on es tracten diferents
temàtiques.
Una part d’aquesta formació s’imparteix amb vehicles o eines pròpies
de l’SPEIS, pel que es cursa al parc
de Zona Franca o en un altre parc

programat, o es traslladen les eines
necessàries a l’Escola de Bombers.

Experts en rescat
en alçada
Un equip de l’SPEIS format per sis
bombers –dels quals tres són formadors– va participar a principis de
març en un concurs de rescat en
alçada organitzat a Sevilla, el Rescue Day. En aquest concurs, amb
participació de diferents cossos de
bombers d’Espanya i Portugal i de
quatre empreses especialitzades en
treballs verticals, l’equip de l’SPEIS
va quedar en segona posició –primera si només tenim en compte els
cossos de bombers participants–.
Aquest concurs, inspirat en el Grimpday belga, va tenir lloc en diferents
indrets emblemàtics de la ciutat andalusa. f

L’Hotel W, escenari d’un
simulacre d’incendi
11 vehicles i 37 efectius de Bombers participen en
un exercici d’Intervenció en Edificis de Gran Alçada

A finals de gener, l’SPEIS va
efectuar un simulacre a les instal·lacions de l’Hotel W (Hotel
Vela). L’exercici va consistir en simular un incendi en una habitació
del 17è pis que deixava atrapades
tres persones en aquesta planta i
quatre més a la 19. Els bombers van
haver d’extingir el foc i rescatar les
set persones. Les plantes afectades,
amb 17 habitacions cadascuna, es
van omplir de fum simulat amb l’ús
de parafina.
En aplicació del Procediment Operatiu 1.01, Bombers va intervenir amb
dues sortides completes des dels
parcs de Montjuïc i Llevant amb quatre autobombes, dues autoescales,
dues ambulàncies, el vehicle d’aire i
ventilació i dues unitats de comandament per resoldre el rescat, salvament

L’SPEIS posa en pràctica el
PROCOP 1.01 d’Intervenció
en Incendis en Edificis de
Gran Alçada a l’Hotel Vela
i extinció. En paral·lel, l’Hotel va posar
en pràctica el seu Pla d’Autoprotecció
amb l’evacuació del personal a l’exterior.
Un factor de complexitat a l’hora
d’executar aquest simulacre, resolt
amb total satisfacció, va ser compaginar l’activitat normal dels clients de
l’hotel amb la mobilització d’11 vehicles i 37 efectius de l’SPEIS.
Amb 29 plantes i 99 metres d’alçada, l’Hotel W és un exemple rellevant

Hotel W
• Plantes totals: 29
• Plantes amb habitacions: 24
• Nombre d’habitacions per
planta: descendent des de les
34 fins les quatre

d’edifici de gran alçada a Barcelona,
motiu pel qual és d’especial importància que els efectius coneguin les
millors formes d’intervenir-hi. Un cop
finalitzat el simulacre, es van poder
extreure conclusions i aspectes de
millora conjuntament entre tots els
que hi van intervenir. Les propostes
s’aplicaran en un proper exercici de
les mateixes dimensions.

La importància
dels simulacres
El disseny i participació en simulacres de diferents tipus de risc és una
eina fonamental per implementar
els procediments operatius que homogeneïtzen i unifiquen els criteris
d’intervenció. A més, són una part
clau de la formació operativa dels
bombers. f
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Quatre nous PROCOP,
a punt per aprovar-se
En els propers mesos, l’SPEIS aprovarà els procediments de comunicacions,
rescat d’animals, intent de suïcidi i ventilació

L’SPEIS confecciona,
per primer cop, un PROCOP
amb maniobres de ventilació
Rescat d’animals
El procediment de rescat d’animals
està en les darreres fases abans de
l’aprovació. Actualment, la redacció
està finalitzada i el document està en
mans dels membres del Comitè de
Salut Laboral i dels comandaments
del Servei per a la seva revisió i proposta d’esmenes.

Ventilació

Canvi en la numeració dels parcs que proposa el nou procediment de comunicacions

Comunicacions
El nou procediment de comunicacions suposa un canvi estructural
en la forma de treballar i proposa,
d’entrada, un canvi en la numeració
dels parcs.
El fet que ja no es fabriqui el model
anterior de walkies i bateries –i la
conseqüent adquisició de nous materials– fa que la implantació del procediment de comunicacions s’hagi
dividit en dues fases.
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En la primera fase, i seguint la lògica
dels districtes municipals, s’ha proposat un canvi en la numeració dels
parcs seguint el criteri del sentit de
les agulles del rellotge.
Posteriorment, quan l’increment del
número de terminals sigui efectiu
per donar cobertura als nous requeriments del procediment –cada
comandament tindrà dos equips–,
es passarà a la segona fase,
d’implantació.

Per primer cop s’està elaborant un
procediment que incorpora les diferents maniobres associades a la
ventilació. A més, el contingut es recolzarà amb una sèrie de vídeos per
facilitar la seva comprensió. Actualment, l’elaboració dels vídeos ja s’ha
finalitzat i la redacció del document
es tancarà aviat per passar a la fase
d’exposició.

Intent de suïcidi
Aquest procediment aborda, per primera vegada, un tipus d’intervencions
molt complicades i respecte les quals
el personal té diferents punts de vista. Actualment, ja està redactat però
està en fase d’esmenes per part del
Comitè de Salut Laboral. f
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El Patró,
cada cop més social
La celebració del Patró ha tingut, aquest any, un clar component social.
Als actes institucionals celebrats al Saló de Cent i al Parc de Llevant, s’hi
han afegit una sèrie d’activitats –entre les quals curses, concerts o visites
a hospitals– organitzades per l’ACE.

Tres bombers recullen la medalla al mèrit en categoria de bronze
per la seva actuació en un servei d’explosió de gas amb esfondrament
La commemoració del Patró
d’enguany es va allargar durant
una setmana en la qual no només es va reconèixer el compromís dels efectius del Cos o
d’aquells que ja s’han jubilat,
sinó que van tenir lloc diferents
activitats esportives o socials.
L’Agrupació Cultural i Esportiva de
Bombers va organitzar diverses activitats entre les quals una sortida
cicloturista, un torneig de pàdel, un
open d’escalada en bloc o una cursa
de 9 km. Però d’entre totes, va ser
especialment entranyable la visita
als nens ingressats a l’Hospital de la

Vall d’Hebron. Els 18 companys que
es van apropar fins a l’hospital van
poder visitar 75 nens, als quals van
fer entrega de contes infantils. La
gran alegria amb què els nens van
rebre els bombers ha fet que l’ACE
ja estigui preparant la propera visita,
que tindrà lloc al juny.

Jornada lúdica a Montjuïc

L’SPEIS lliura 36 genoveves, 10 medalles al sofriment, tres medalles al mèrit
i 29 medalles i 10 plaques
en reconeixement de la
trajectòria

Per segon any consecutiu, el Parc de
Montjuïc va centralitzar les activitats
més festives de la celebració. Un dia
abans de la data oficial de Sant Joan
de Déu, un gran nombre de bombers
es va apropar fins al Parc amb les

seves famílies. Aquest any, a més,
la representació del Cau del Jubilat
també va ser nombrosa.
La jornada del 7 de març va estar
repleta d’activitats. Des de primera
15
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hora es podia gaudir d’una botifarrada popular; després va tenir lloc una
cursa de Munster entre un equip de
bombers en actiu i un d’aspirants,
que és el que es va acabar imposant;
també va tenir lloc una exhibició
d’excarceració i inclús un concert.
Durant tot el dia, a més, els més petits van poder jugar en uns castells
inflables que es van ubicar al pati i
es va poder veure un camió de 1952
restaurat i la sèrie de fotos de l’exposició Anònims? del Ricard Cervantes.
També es va celebrar una nova edició del concurs de paelles amb més
participants que la darrera, i on fins
i tot els bombers jubilats van cuinar
la seva.

Celebració institucional
Els actes institucionals van tenir
lloc el divendres 6 de març. Primer,
al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, on es van lliurar 36 genoveves al personal jubilat; 10 medalles al sofriment en la categoria
d’argent i tres medalles al mèrit en
la categoria de bronze. A més, es va
reconèixer l’antiguitat amb sis medalles d’argent als 35 anys de servei
i 27 de bronze als 25 anys. Per últim,
aquest any, per primer cop, es van
lliurar nou plaques en reconeixement als més de 25 anys a l’SPEIS
i a la trajectòria de personal no operatiu.
En l’acte de reconeixement, tant l’alcalde Xavier Trias com el director de
l’SPEIS, Manel Pardo, van tenir paraules d’agraïment per a tot el personal i van remarcar la importància de
l’aprovació del Pla Director. L’alcalde,
a més, va recordar que “els bombers
treballeu en condicions molt difícils”
i per això “sou un Cos molt estimat
pels barcelonins i barcelonines”.
Un cop clausurat l’acte a l’Ajuntament, dos autobusos de TMB van
traslladar els presents fins al Parc
de Llevant, on va tenir lloc la tradicional ofrena floral. f
16

Diferents activitats en el marc del Patró 2015: visita als nens ingressats a l’Hospital de la Vall d’Hebron,
jornada lúdica al Parc de Montjuïc i ofrena floral al Parc de Llevant.
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Els guardonats al Saló de Cent
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Els vehicles
antics s’exposen
a l’Autoretro
El Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
va cedir al Saló Autoretro, celebrat del 4 al 8 de desembre, la bomba de vapor Ludvisberg de 1887 i la bomba
tanc Delahaye 84PS de 1921. Aquestes dues bombes
es van exposar, juntament amb un hidrant i una biga del
Liceu, en la 31 edició de la Fira Autoretro, que tenia per
objectiu representar la Barcelona dels anys 20 a través
de vehicles característics de l’època.
Els vehicles restaurats de l’SPEIS, com no, van ser alguns
dels més fotografiats durant els dies de la Fira. f

Bombers participa
als Tres Tombs de
Sant Antoni
L’Hipofurgó L., carro de tracció animal de 1892, es va
rehabilitar recentment. La seva estrena es va produir durant els Tres Tombs del barri de Sant Antoni. En la cavalcada van participar, de forma voluntària, cinc bombers
que, a més, es van vestir d’època.
L’Hipofurgó, tirat per dos cavalls, va ser un dels vehicles
que més va cridar l’atenció del públic assistent a la tradicional cavalcada. f

El Cau del Jubilat,
a Montserrat
El passat 12 de març els membres del Cau es van desplaçar fins a Montserrat per celebrar la seva Assemblea
General anual. Enguany, les dones dels bombers jubilats
també hi van assistir, ja que no es van voler perdre l’excursió a aquest indret tan singular. L’Assemblea va tenir lloc
en un dels estudis dels monjos i després tots els ex-bombers, amb les seves acompanyants, van dinar al restaurant.
Aquest any, a més, un nombrós grup de bombers jubilats
van anar al febrer fins a Sant Martí de Tous, a prop d’Igualada, per gaudir d’una calçotada. f
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ENTREVISTA
LA NOSTRA GENT

“He viscut la professió
tota la vida i la seguiré
vivint”
Després de 36 anys i escaig a l’SPEIS,
el fotògraf de Bombers es va jubilar al mes de febrer
El Ricard Cervantes, o Cervantes només, que és com el coneixem al Cos, va formar part de la
segona promoció més gran de
l’SPEIS, la del 1978 (coneguda
com la dels contractats). El ser
bomber ja ho portava de naixement
i tot i que el seu pare –bomber– no
va voler forçar-lo mai a seguir les seves passes, el Cervantes havia viscut
la professió des de petit. “L’admiració que tots els nens senten pel seu
pare en el meu cas era doble, ja que
el meu pare era bomber!” El fet d’ha-

“L’admiració que tots els
nens senten pel seu pare en
el meu cas era doble, ja que
el meu pare era bomber!”

ver anat amb la seva família a dinar i
a jugar al Parc de l’Eixample des de
ben petit el va marcar i l’estima que
va sentir per la professió des de nen
és la que, en part, el va decidir a voler
formar part del Cos.
Trajectòria a l’SPEIS
El Cervantes ha sigut ‘l’home per a
tot’ a Bombers. Després de dedicar-se al servei operatiu, va ser durant prop de 20 anys fotògraf, documentalista, creador de l’arxiu gràfic i
històric del Cos o fins i tot gestor de
les col·laboracions amb productores
de vídeo.
A nivell operatiu, va passar pels
parcs de l’Eixample, Zona Franca o
el Poble Sec, d’on guarda grans records. Després, quan per problemes
de salut va passar a dependre de
Prevenció, també recorda èpoques
molt maques en les que es van editar les carpetes de la prevenció; tres
llibres entre els quals Les cares del
Cos o Història de Bombers; quatre
DVDs o dues animacions infantils, un
material didàctic de prevenció punter a l’estat espanyol i que encara fan
servir cossos de bombers com el de
la Generalitat.
Mirant en perspectiva, el Cervantes
està content del seu pas pel Cos i
agraït d’haver-hi pogut formar part
fins ara. Com a bomber, diu que
poques feines poden ser tan grati-

ficants, ja que “a més de poder ajudar on més falta fas, et paguen per
fer-ho”. Quant a l’etapa a Prevenció
i Direcció també està satisfet, ja que
va poder fer moltes coses, algunes
de les quals es feien per primer cop
a l’SPEIS. D’elles, està especialment
orgullós de la seva contribució a la
recuperació de material gràfic i històric de Bombers.
I ara?
El Cervantes s’ha jubilat, però no
es desvincularà de l’SPEIS. Hi seguirà implicat a través del Cau del
Jubilat i de la Plataforma en Defensa del Patrimoni de Bombers,
des d’on continuarà amb la tasca
de recuperació del màxim material
gràfic i històric possible. Per últim,
afegeix que “ho he viscut tota la
vida i ho seguiré vivint”. f
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Cartell de l’exposició de fotografia Anònims? de Ricard Cervantes exhibida als parcs de Llevant i Montjuïc durant el Patró d’enguany. Autor: Secció de Fotografia de l’ACE

