
Un Cos
amb valors

Definits els valors
corporatius de l’SPEIS

Bombers continua reforçant
la plantilla

Nou procediment per abordar 
els incendis forestals

Fotografia: Sílvia Fernández

Gener 2015 - Núm. 48Gener 2016 - Núm. 50



2

Entrevista
• “Hem de cuidar molt la cohesió grupal i 
simbòlica de Bombers”

18

FAHRENHEIT•451
Edita: Bombers de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Consell Editorial: 
Manel Pardo, Rafa Álvarez, Eva Llorach, 
Carme Pallarès, Sagrario Navas, Ester 
Subirana, Joan Palau,
Àlex Palau i Sílvia Fernández
Director: Manel Pardo 

Serveis editorials: Op-team SIC SL

Navas de Tolosa, 270, 5è 3a 
08027 - Barcelona
Tel. 93 243 08 35  
www.op-team.com

Coordinació: Àlex Palau 
(alexpalau@op-team.com)

Redacció: Sílvia Fernández 

Fotografia:
Xavier Vicient, Joaquim Pol, ACE,
Sílvia Fernández

Col·laboradors en aquest número: 
Antonio Cabeza, Xavier Vicient, Miquel 
Àngel Fuente, Àngel López, Rafa Álvarez, 
Pedro Torres, Ester Subirana,  Míriam 
Galisteo

Disseny i maquetació:
Joan Serra i Laura Urios

Un Cos
amb valors

Definits els valors
corporatius de l’SPEIS

Bombers continua reforçant
la plantilla

Nou procediment per abordar 
els incendis forestals

Fotografia: Sílvia Fernández

Gener 2015 - Núm. 48Gener 2016 - Núm. 50

Editorial
• Els valors que ens defineixen

3 Formació
• La formació de comandaments de Bombers 
mira a França
• L’Escola de la Zona Franca a ple rendiment

16

Candent
• L’SPEIS defineix els seus valors 
corporatius

4 Procediments
• L’SPEIS aprova un nou procediment d’Incendis 
Forestals

17

Notícies
• Més de 20 hectàrees cremades a 
Collserola
• 120 nous bombers reforçaran la 
plantilla
• Bons resultats dels equips de l’SPEIS al 
XI Encontre Nacional d’Excarceració
• 15 anys fent la crònica de l’SPEIS

6

Activitats
• Un concurs de fotos per acostar-nos a la ciutadania
• El comissionat de Seguretat visita el Cau del Jubilat

21

Material i equipaments
• EPI de prevenció de caiguda en alçada
• Millor preparats per maniobrar amb 
productes químics

14

Som Barcelona
• Més seguretat a les festes de Barcelona

20Serveis destacats
• Ampli desplegament per fer front a un 
foc forestal
• Dos bombers ferits en  un incendi a un 
restaurant

12

12

L’instant
• El pintor Josep Moscardó signa la 
serigrafia d’enguany.

22

9

SUMARISUMARI



3

Els valors que ens defineixen
Al Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS) 
acabem de definir el mapa dels 
valors corporatius. Són valors 
molt presents al Cos i que han con-
tribuït a la bona valoració de la nostra 
feina: servei públic, seguretat, prepa-
ració, transversalitat, proximitat, lleial-
tat i compromís. Aquests són els set 
valors bàsics que s’esperen de tots 
els bombers i que seran claus per 
crear cultura corporativa i per formar, 
principalment, a les noves generaci-
ons del Servei.
La publicació dels valors del Cos i 

del seu codi ètic són el resultat d’un 
procés de tres anys en el qual han 
col·laborat professionals de tots els 
àmbits de l’SPEIS, des de bombers 
fins a personal administratiu i de co-
mandament. L’objectiu ha estat posar 
negre sobre blanc allò que tots sabí-
em i aplicàvem, però que ara quedarà 
registrat per a la consulta de tots. 
A banda dels valors bàsics, hem de-
finit d’altres específics per a les dife-
rents àrees en les que duem a terme 
la nostra feina. Així, queda establert 
que la formació és clau per a la pla-
nificació; que en la vida al parc hem 

de cooperar; que el diàleg és cabdal 
per a la comunicació dins del Servei; 
que la professionalitat és bàsica en la 
prevenció i la protecció civil; i que la 
vocació de servei és fonamental en la 
intervenció. 
La publicació del mapa de valors ha 
estat la base per a la creació del pri-
mer codi ètic de Bombers. Aquests 
marcs estan en sintonia amb el desen-
volupament del Pla Director que, pu-
blicat ja fa un any, ara s’ha d’aplicar 
de forma dinàmica per adaptar-se als 
constants canvis de la societat i de la 
ciutat on treballem. 

EDITORIALEDITORIAL



L’SPEIS defineix els seus 
valors corporatius

El Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS) 
és un cos amb 150 anys d’his-
tòria. Tot i així, fins a dia d’avui mai 
s’havien definit els seus valors, missió, 
visió ni codi ètic. Ara, un treball co-
ordinat pel Dr. Francesc Torralba i el 
seu equip, de la càtedra ETHOS de la 
Universitat Ramon Llull, culmina amb 
la publicació d’un codi ètic i un mapa 
de valors que posa negre sobre blanc 
com han de ser els bombers de Bar-
celona. 
El principal objectiu de l’elaboració 
d’aquests documents és crear cultura 

corporativa tot definint quins són els 
valors bàsics que han de regir l’acti-
vitat de l’SPEIS. El text no persegueix 
canviar la reputació del Cos, que ja és 
molt bona, ni busca sancionar conduc-
tes. No obstant, sí que permet entre-
veure les males pràctiques en definir 
les bones. 

Els valors que 
han de regir l’activitat
S’han definit set valors bàsics de 
l’SPEIS: servei públic, en tant que 
Bombers ha de vetllar per tots els ciu-
tadans; seguretat, tenint com a finali-

tat prevenir les situacions de risc; pre-
paració, entesa com a competència 
professional; transversalitat, ja que els 
valors no estan integrats únicament 
en una àrea o unitat de l’organitza-

 L’SPEIS té molt bona 
reputació, per tant el codi 
ètic no busca millorar-la 
sinó plasmar per escrit el 
que s’espera dels bombers

Bombers publica el seu codi ètic, resultat de tres anys de feina en els que han 
col·laborat professionals de totes les instàncies del Cos

 Bombers durant un simulacre

CANDENT
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ció; proximitat, mostrant-se accessi-
ble, empàtic i atent; lleialtat, sobretot 
quant a sentit de pertinença, i compro-
mís amb la societat i el propi Cos. 
D’altra banda, Bombers també ha 
establert valors lligats a les diferents 
àrees. Per exemple, en l’àmbit de la 
intervenció són claus la vocació de 
servei i l’eficiència. En la planificació 
s’inclouen valors com la innovació o la 
formació. En la prevenció destaquen 
la professionalitat i la pedagogia. I en 
la vida al parc són cabdals la coopera-
ció i l’autonomia. 

Com s’ha elaborat 
el codi ètic?
La definició dels valors i el codi ètic de 
l’SPEIS és el resultat d’un procés que 
ha durat tres anys. En un primer mo-

ment, es va fer un anàlisi sobre la situ-
ació en altres cossos de bombers. Així, 
es va constatar que alguns, per exem-
ple els Bombers de Nova York, tenien 
definits els valors, però no d’una mane-
ra tan ambiciosa com pretenia l’SPEIS. 
En un segon estadi, es van organitzar 
focus groups amb la voluntat d’escol-
tar totes les sensibilitats i instàncies 

de Bombers. Així, es va poder elaborar 
un primer esbós dels documents que 
després han estat valorats i comentats 
per tots els professionals del Cos. Amb 
la incorporació de les esmenes pro-
vinents de diferents nivells jeràrquics 
de l’SPEIS, des dels comandaments 
fins als bombers, s’han aprovat final-
ment els documents. f

 En l’àmbit de la 
intervenció són claus 
la vocació de servei i 
l’eficiència; en la prevenció, 
la professionalitat i la 
pedagogia

 Efectius de l’SPEIS en formació al Parc de Zona Franca

Valors de l’SPEIS

Els valors
bàsics

de l’SPEIS

Compromís

Servei Públic

Seguretat

Preparació

Transversalitat

Proximitat

Lleialtat
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Número d’incendis i superfície afectada

Més de 20 hectàrees 
cremades a Collserola

Els resultats de la campanya 
d’estiu de 2015 de l’SPEIS van 
ser pitjors que els dels darrers 
anys tot i reduir-se el nombre d’in-
cendis i mantenir-se el nombre de 
reguardes preventives. Les condici-
ons climatològiques estan al darrere 
d’aquests resultats: la falta de pluges 
a la primavera, acompanyada d’un 
inici d’estiu molt sec i calorós, van 
propiciar que la vegetació es trobés 
en una situació de sequera extrema 
en la qual el foc va tenir condicions 
molt favorables per desenvolupar-se. 
En total, durant la campanya d’es-
tiu l’SPEIS va estar en situació de 
pre-alerta durant 46 dies dels quals 
37 en pre-alerta meteorològica i 9 
en pre-alerta crítica. 

Afectació dels incendis 
forestals
L’estiu de 2015, el Parc de Collse-
rola va estar afectat per 5 incendis, 
la meitat que el 2014. No obstant, 
l’afectació va ser molt superior so-
bretot per un incendi concret, iniciat 
al Camí de Can Notari, on va cremar 
una superfície de 19,70 hectàrees 
de les 20,56 hectàrees afectades en 
tot l’entorn del Parc durant la campa-
nya. Tota la superfície afectada va ser 
de matolls, sense afectació d’arbrat.

Intervencions preventives
Aquest any els recorreguts i re-
guardes preventius es van avançar 
al mes d’abril, efectuant-se un to-
tal de 543 (en la línia de l’anterior 

campanya). Bombers va mantenir la 
seva presència a Collserola mitjan-
çant aquests recorreguts forestals i 
reguardes en els estats d’alerta. A 

més, es van mantenir les visites als 
barris de l’entorn del bosc i la com-
provació d’hidrants d’alimentació 
d’aigua. f 

Un inici d’estiu extremadament calorós, després d’una primavera sense 
pluges, les causes de la pitjor campanya forestal en anys

 Incendi a Collserola iniciat al Camí de Can Notari.
Autor de la foto: Joan Andrés i Vélez.
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120 nous bombers 
reforçaran la plantilla

Els 60 aspirants a bomber de 
la promoció de 2014 fan pràc-
tiques als Parcs des de l’es-
tiu, quan es van incorporar 
reforçant cada torn amb 15 per-
sones. En total són una dona i 59 
homes, amb una mitjana d’edat de 
34 anys, i més de la meitat tenen es-
tudis superiors. 
Aquests bombers són de la sego-
na promoció que cursa la formació 
bàsica de bomber d’acord al Cicle 
Formatiu de grau mitjà de Formació 
Professional de Tècnic en Preven-
ció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

60 nous bombers
s’incorporaran el 2016
De la convocatòria de 2015 s’han 
realitzat tres de les nou proves del 
procés de selecció. Els dies 18 i 19 
de desembre, els aspirants van rea-
litzar les proves d’ofici: edificació i 
obra civil, mecànica i instal·lacions 
elèctriques. 
Un total de 2.067 persones van ser 
admeses per al concurs-oposició per 
a la nova promoció de l’SPEIS, però 
només els millors 60 es formaran 
com a bombers a l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya el 2016. f

Els 60 aspirants de la convocatòria de 2014 ja es formen als Parcs,
i de la selecció de 2015 ja s’han realitzat tres proves

L’SPEIS incorpora 10 
sanitaris

Aquest any l’SPEIS ha 
incorporat 10 nous sanitaris 
mitjançant places d’interi-
natge a través de la borsa 
de treball. Prop de 150 
persones es van inscriure a 
la convocatòria, de les quals 
15 van superar les proves 
per incorporar-se a la borsa. 
Les 10 primeres persones 
aspirants van ser seleccio-
nades i, després de superar 
la formació, ja han començat 
a prestar servei amb la 
resta de sanitaris del Cos. 
Amb aquest increment de 
la plantilla, Bombers aposta 
per mantenir i reforçar un 
col·lectiu molt necessari 
dins de l’organització. 

 Els bombers de la promoció de 2014 a l’ISPC 
durant la presentació del curs de formació bàsica. 

La Divisió de Protecció Civil i Prevenció 
es reforça amb 4 nous professionals
Durant el segon semestre de 
2015, la Divisió de Protecció 
Civil i Prevenció va incorporar 
quatre nous tècnics amb l’ob-
jectiu de reforçar l’estructura 
de la Unitat de Normativa. Com 
a cap de la Unitat de Normativa, va 
entrar a formar part de l’SPEIS Al-
bert Ventosa, enginyer industrial 
amb ampla experiència en el camp 

de la prevenció d’incendis ja que, fins 
ara, era inspector del Cos de Bom-
bers de la Generalitat. 
Després, es va ampliar l’equip 
d’aquesta Unitat de Normativa amb 
les incorporacions de Marta Osorio, 
enginyera industrial també provinent 
de Bombers de la Generalitat; Gerard 
Pradas, enginyer de camins, canals i 
ports i provinent de la borsa d’interi-

natge d’enginyers superiors; i Carles 
Chico, enginyer de la construcció i 
provinent de la borsa d’interinatge de 
tècnics mitjos. Aquestes dues últimes 
incorporacions s’han fet per compen-
sar les darreres jubilacions i adequar 
la dotació de tècnics a les creixents 
necessitats de personal tècnic per a 
l’elaboració dels informes preceptius 
per a noves obres o activitats. f
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L’SPEIS posa en marxa la campan-
ya ‘En cas d’incendi, tanca la porta 
al foc’ amb consells de prevenció i 
actuació en cas d’incendi. El mate-
rial informatiu es publica en català, 
castellà, anglès, xinès, urdú i àrab 
amb l’objectiu de facilitar la seva 
comprensió a tota la ciutadania. 

‘En cas 
d’incendi,
tanca la 
porta al foc’

L’alcaldessa visita el Parc de Montjuïc

El darrer octubre, l’alcaldes-
sa de Barcelona, Ada Colau, 
va visitar el Parc de Bombers 
de Montjuïc, on després de 
conèixer les instal·lacions va com-
partir dinar amb els efectius de 
guàrdia. Durant la visita, a la qual 
també van assistir el Comissionat 
de Seguretat, Amadeu Recasens, 

el gerent de Seguretat i Preven-
ció, Jordi Samsó, i el director del 
Servei de Prevenció, Extinció d’In-
cendis i Salvament (SPEIS), Ma-
nel Pardo, l’alcaldessa va poder 
conèixer com s’organitza un dels 
serveis clau de l’Ajuntament.
El cap de la Divisó d’Operacions 
de Bombers, Miguel A. Fuente, 

va explicar a l’alcaldessa el ‘mo-
del Barcelona’ de gestió de les 
emergències a la ciutat. També li 
va facilitar diferents dades sobre 
l’SPEIS, com el nombre d’interven-
cions anuals i la seva tipologia o 
el temps d’arribada dels bombers 
a les diferents emergències.
Després, el cap del Parc de Mon-
tjuïc, Ferran Aguado, va mostrar 
a l’alcaldessa les diferents ins-
tal·lacions del Parc. Començant 
per la Sala d’Útils, on l’alcaldes-
sa va poder observar alguns dels 
vehicles del parc, i passant pel 
gimnàs, els dormitoris i les zones 
comunes, la visita va finalitzar 
a la cuina. Allà, els bombers de 
guàrdia ja estaven enllestint una 
fideuà que van compartir tots ple-
gats al menjador. f

Renovem l’equip
de la Sala del CGE
El passat 1 d’octubre, amb la in-
corporació de sis nous caps de 
sala, tots ells tècnics de l’SPEIS en 
arquitectura o enginyeria, va finalitzar 
un procés de renovació del personal, 
on els bombers han anant deixant 
pas a personal que ha accedit al CGE 
per via externa al Cos. Ja integrats a 
la plantilla de Bombers, la seva tas-
ca queda reforçada per l’experiència 
dels anteriors caps de sala.
D’aquesta manera, el CGE ja disposa 
de tots els llocs de treball previstos 
al Pla Director: Caps de Sala, Auxi-
liars de Sala (personal administratiu) 
i operadors (personal de contracte 
extern actualment de l’empresa KO-
NECTA).
Tots ells tenen un mateix horari de 8 
hores de presència a la sala en torns 

de matí, tarda i nit, donant cobertura a 
tots els dies de la setmana. 

L’equip humà
Les persones que han assumit aquest 
repte de treball com a caps de sala són 
l’Eva Valriberas i la Cristina Peñas (torn de 
matí), el Miguel A, Martín i la Montserrat 
Vendrell (torn de tarda) i el Juan C. Cejalvo 
i l’Alberto Rodríguez (torn de nit). Quant a 
personal auxiliar, s’han incorporat el Pere 
Bertran i el Jordi Boter (matí), la MªCar-
men Romero i el Manuel Marchal (tarda) i 
el Leoncio Mbele i la Núria Toran (nit). 
A tots ells els desitgem molt èxit en la 
seva funció i esperem l’aportació de 
noves idees i noves maneres de fer 
per millorar el treball de tots els bom-
bers, ja que la il·lusió per fer-ho ja hem 
comprovat que no manca. f

NOTICIES
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Bons resultats dels equips 
de l’SPEIS al XI Encontre 
Nacional d’Excarceració

Del 18 al 21 de juny, es va ce-
lebrar a Barreiro (Portugal) el 
XI Encontre Nacional de Res-
cat en Accidents de Trànsit, or-
ganitzat per APRAT i en el qual van 
participar dos equips de Bombers de 
Barcelona –els guanyadors del con-
curs intern–. 
El primer equip, integrat pel coman-
dament D. Quintanar, la sanitària Á. 
Mayneris i els bombers S. Gutiérrez, 
D. Peula, I. Ballano, D. Rodríguez i D. 
Huesca, va finalitzar en sisena posició, 
millorant la de l’any passat i a un sol 
lloc del quadre d’honor del campionat. 
El segon, que participava per primer 
cop a l’Encontre Nacional, estava 
format pel comandament X. Terré, el 
sanitari J. Datsira i els bombers D. 
González, E. Abad, M. Gasol, J. Fusté 
i J. Consola. Van finalitzar en dotzena 
posició, el que és un gran resultat en 
tractar-se de la seva primera partici-
pació en aquest tipus de campionat. 
A nivell global, cal destacar el gran ni-
vell demostrat a l’Encontre, i sobretot 
fer una especial menció de la tècni-
ca sanitària Ángela Mayneris, que va 
ocupar el segon lloc a la classificació 
de sanitaris de la competició. f

21 nous caporals es 
formen a Zona Franca

La darrera convocatòria de pro-
moció interna va seleccionar 21 
aspirants a caporal que durant 
octubre i novembre es van for-
mar per al nou càrrec. El curs de 
Capacitació de Caporals de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya 
que van seguir té una durada de 245 
hores i, per primera vegada, corres-
pon a estudis oficials del cicle de 
grau superior: Tècnic superior en co-
ordinació en emergències i protecció 
civil. La temàtica del curs es divideix 
en diversos mòduls entre els quals 
hi ha Capacitats i habilitats del co-
mandament, Incendis urbans, fores-
tals i industrials,  Rescat, Prevenció 
i protecció civil, Cohesió d’equips o 
Gestió de recursos. f

 Els aspirants a caporal al curs de capacitació.
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15 anys fent
la crònica de l’SPEIS

La revista Fahrenheit 451 es 
va editar per primer cop l’any 
2001. En tots aquests anys, en què 
s’ha editat ininterrompudament, s’ha 
consolidat com a referent informatiu 
del cos de Bombers de Barcelona. 
La Fahrenheit ha estat el testimoni 
de l’actualitat i les transformacions 
que ha viscut el Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament, dels 
canvis municipals i dels fets més re-
llevants que han tingut lloc a la ciutat. 
Durant la seva història, la revista ha 
estat una important eina de comuni-
cació interna. En ella, hem conegut 
les històries dels nostres companys, 
els serveis més rellevants, les col·la-
boracions amb altres cossos, els 
nous procediments que s’han anat 
aprovant i els materials i equipaments 

que Bombers ha anat incorporant. 
A la revista també s’ha donat visibi-
litat a les diferents activitats cultu-
rals o esportives organitzades pels 
bombers, començant per les fes-

tes patronals anuals fins arribar als 
tornejos esportius organitzats des 
de l’ACE o en aquells on participen 
membres del Cos. 
La revista ha estat el canal des d’on 

hem pogut homenatjar els companys 
caiguts en acte de servei, i també ha 
estat un dels elements que ha per-
mès seguir l’actualitat del Cos a tots 
aquells que s’han anat jubilant.

Evolucionant
amb els temps
Durant aquests 50 números, la 
Fahrenheit 451 ha anant evolucio-
nant. D’una banda, a nivell gràfic la 
revista s’ha anat adaptant als nous 
temps. De l’altra, el que va començar 
com a publicació impresa, es va con-
vertir el 2012 en una revista digital. 
Des de llavors, la distribució s’ha fet 
per correu electrònic i els diferents 
números es poden consultar a la pà-
gina web de l’SPEIS:
www.bcn.cat/bombers. 

La revista Fahrenheit 451 s’ha publicat ininterrompudament des de l’any 2001
i ara arriba als 50 númerosi ara arriba als 50 números

 La revista Fahrenheit 451 
ha estat el testimoni de 
l’actualitat i les transforma-
cions que ha viscut l’SPEIS
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El passat 1 de juliol, es va decla-
rar un incendi forestal al Camí 
de Cal Notari, a la zona nord 
del districte d’Horta-Guinardó. 
L’SPEIS va treballar colze a col-
ze amb els Bombers de la Gene-
ralitat per extingir-lo, i en quatre 
hores va poder ser controlat. 
El primer flanc que es va donar per 
controlat va ser el de Barcelona, pel 
que després els esforços dels bom-
bers es van centrar en frenar l’avenç 
de les flames cap a Sant Cugat. Per 

facilitar la tasca dels cossos, es van 
tallar la carretera d’Horta i la de l’Ar-
rabassada. 
A les tasques d’extinció hi van parti-
cipar 11 vehicles d’aigua, un de co-
mandament, quatre avions i tres he-
licòpters –un de comandament–. En 
total, van cremar unes 20 hectàrees 
de bosc i matolls. La causa va ser l’ex-
trema sequedat de la vegetació i la 
pendent del lloc on es van iniciar les 
flames, que van propiciar la progressió 
del foc. f

El 6 d’agost es va produir un in-
cendi al restaurant Alba Grana-
dos, al carrer Enric Granados, 
iniciat per causes que es desco-
neixen. En un primer moment, el foc 
es va declarar a la zona de la recep-
ció, però ràpidament es va estendre. 
La recepció va quedar completament 
inutilitzable, es va esfondrar l’estruc-
tura de fals sostre i l’escala interior 
del restaurant també va resultar des-
truïda. 
Durant les tasques d’extinció, dos 
bombers van sofrir cremades de se-
gon grau als canells en estar en con-
tacte amb vapor sobreescalfat.  f

Ampli desplegament per 
fer front a un foc forestal

Despreniment de la 
façana del CAP d’Horta

Dos bombers 
ferits en  un 
incendi a un 
restaurant

Quatre vehicles de l’SPEIS es van desplaçar, el 27 d’octubre, fins 
al carrer Lisboa, on s’havia produït un despreniment de la façana 
d’accés al CAP d’Horta. En arribar, els bombers van comprovar com una 
part de la paret de revestiment de l’estructura d’una arcada de la façana, d’uns 
35 metres quadrats, havia caigut tant a la via pública com a l’interior de l’edifici. 
Així, quedava afectat el voral, incloent l’accés al CAP. Els efectius van haver de 
precintar, per risc de caiguda, un tram important de la vorera i un carril de circu-
lació de davant de la façana principal de l’edifici.  f

 Foto de Bombers de la Generalitat.
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Un home de 48 anys va morir 
en l’incendi que va calcinar 
un entresòl del carrer del Ta-
quígraf Martí, al districte de 
les Corts, el passat 1 de juny. 
L’avís el van donar els veïns en 
sentir una explosió deguda a una 
deflagració. L’incident va provo-
car una forta olor a benzina i que 
les temperatures arribessin fins 
als 700ºC. 
Fins al lloc del sinistre s’hi van des-
plaçar sis dotacions de bombers, 
quatre ambulàncies del SEM, cinc 
dotacions dels Mossos d’Esquadra 
i dues dotacions de la Guàrdia Ur-
bana. L’incendi no va causar danys 
estructurals a l’edifici, pel que no 
va ser necessari desallotjar la res-
ta de veïns de l’immoble. f

El dia 16 de març es va decla-
rar un incendi al carrer Cristò-
bal 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 plan-
ta van ser molt greus i la resta de la 
finca va quedar afectada per l’aigua 
de l’extinció. El Servei va col·laborar 
amb Bombers de la Generalitat en 
l’extinció del foc.f

Un incendi originat al carrer 
Diputació, el passat 3 de de-
sembre, va deixar un edifici 
sense llum, pel que 18 veïns 
-dos d’ells menors- van haver 
de ser reallotjats. Fins al lloc 
dels fets es van traslladar cinc do-
tacions de Bombers, una ambulàn-
cia i dos cotxes de la Guàrdia Ur-
bana. L’incendi no va causar ferits, 
però es va atendre dues persones 
per inhalació de fum. f

Mor un home en un 
incendi a Les Corts

Col·laboració
amb Bombers
de la 
Generalitat
en una nau
a Badalona

Reallotjats 
18 veïns 
després d’un 
incendi a 
l’Eixample

El 24 d’agost totes les bomberes de 
l’SPEIS van coincidir de guàrdia. Qua-
tre d’elles estaven al Parc de Sant An-

Totes les bomberes, de 
guàrdia el mateix dia

dreu, una a l’Eixample i l’altra a Montju-
ïc. Les quatre de Sant Andreu van fer 
una ruta forestal preventiva plegades. 
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Des de fa uns anys Bombers 
està immers en un projecte de 
canvi en els procediments de 
treballs en alçada. En aquest 
sentit, el nou procediment de pre-
venció de caigudes en alçada va ser 
la referència per modificar la nostra 
forma d’actuar. Aquest canvi ha es-
tat possible, a més, gràcies a la in-

corporació de nou material als sacs 
de salvament. 
Convertir l’actual cinturó personal per 
al seu ús com a arnés integral no ha 
estat possible per les dificultats tècni-
ques que comportava pels seus anys 
en servei. Per això, es va haver de dis-
senyar un nou model i un top. Aquest 
projecte ha estat liderat per la Unitat 

de Recolzament Tècnic (URT), amb 
la col·laboració dels formadors de 
rescat i els delegats de prevenció.
L’evolució realitzada amb el cinturó 
personal i el top, fa que convertim 
un arnés de retenció i suspensió 
en un anticaigudes. Així, en cas de 
caiguda minimitzarà l’impacte i els 
danys físics. f

Recentment, l’SPEIS ha ad-
quirit una carpa desmuntable 
per a ser utilitzada en diferents 
situacions com ara: intervencions 
de llarga durada, desplaçaments 

fora de Barcelona, actes instituci-
onals, etc. 
La seva dimensió és de 6x3 me-
tres i és modulable. Per tant, es 
pot muntar només el sostre, al-
guns laterals o el terra. També té 
la possibilitat d’obrir portes i fines-
tres. 
La carpa està realitzada en PVC 
amb estructura d’alumini. Està di-
positada al magatzem central per 
ser activada en cas de necessitat 
operativa a través del Centre de 
Gestió d’Emergències (CGE). f

EPI de prevenció 
de caiguda en alçada

El Cos
disposa 
d’una carpa 
desmuntable

L’SPEIS dissenya un nou model de cinturó personal 
i top per fer possible el seu ús com arnés integral

Desplegament
de l’equipament

Tot el personal disposarà d’un 
cinturó personal. El top estarà 
als sacs de salvament, i serà 
d’ús col·lectiu. Durant el 2015 
està prevista la compra de 
cinturons i arnesos de pit per 
substituir el cinturó de tot el 
personal. No obstant, els 60 
bombers de nou ingrés són 
els primers que ja disposen 
del nou model. 
El nou cinturó complirà les 
normes EN 358, EN 318 i 
EN 361 i aportarà millores en 
seguretat i ergonomia, a més 
de més facilitat d’ajustament i 
tanques automàtiques. 
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Com una de les novetats més im-
portants del nou contenidor de risc 
químic K9, l’SPEIS incorpora la bom-
ba neumàtica DEPA CRANE DL50-
TL-ZTT. Mitjançant aquesta eina, es 
poden realitzar transvasaments o 
recollides de productes químics de 
tot tipus. 
La bomba es caracteritza per la seva 
robustesa i facilitat de maneig. Està 
formada per dos membranes que tre-
ballen alternativament per la força de 
l’aire comprimit que li envia un com-
pressor. La distribució de l’aire es fa 
mitjançant unes vàlvules de bola. Tot 
el material amb el qual està fabricada 

la bomba (membranes, vàlvules, se-
ients de les vàlvules i carcassa) està 
fet amb tefló o tefló electroconductiu 
(politetrafluoroetilè PTFE), material 
amb excel·lent resistència química i a 
altes i baixes temperatures. 
El cabal de la bomba depèn de la 
densitat i viscositat del producte, 
però estaria al voltant dels 300 litres 
per minut a 2 bar. Per alimentar la 
bomba s’utilitza aire comprimit a 7 
bar aproximadament. Per al seu cor-
recte funcionament, s’ha d’intercalar 
un filtre, un manoreductor i una vàl-
vula de tall, que en definitiva és l’in-
terruptor de la bomba. f

Durant l’any 2015 Bombers va res-
taurar la Bomba Merryweather de 
l’any 1877. Aquest vehicle va ser la 
primera de les vuit bombes de vapor 
que va tenir l’SPEIS i es calcula que 
va estar en funcionament fins l’any 
1922. 
La importància de l’arribada de les 
bombes de vapor als cossos de 
bombers rau en el fet que el seu ús 
va requerir incorporar dos nous per-
fils professionals: el fogoner i el ma-
quinista. A més, va suposar un gran 
salt qualitatiu ja que la Merryweather 
permetia el bombament d’aproxima-
dament 1100 l/m. enfront de l’es-
càs cabal que donaven les bombes 
manuals. f

Millor preparats per maniobrar amb 
productes químics

L’SPEIS restaura la primera bomba
de vapor del Cos

El contenidor de risc químic incorpora una nova 
bomba de membrana neumàtica

MATERIALS I QUIPAMENTS
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La formació de comandaments
de Bombers mira a França

Formació en gestió 
d’emergències
A principis de juny, tres formadors 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) es van desplaçar fins al 
Parc de la Zona Franca per formar 
a sergents de l’SPEIS en gestió 
d’emergències. En total, 13 ser-
gents i un cap de sala del Centre 
de Gestió d’Emergències van cur-
sar les 18 hores formatives que van 
comptar, també, amb una jornada 
de repàs per als caps de guàrdia i 

caps d’unitat. El curs, eminentment 
pràctic, va tenir lloc a les noves au-
les del Parc de Zona Franca, que es 
van dissenyar seguint el model de 
les de l’ENSOSP. 

Curs d’assessor químic
Després de la molt bona valoració 
tècnica del curs d’assessor quí-
mic que es va realitzar a l’ENSOSP 
(Aix-en-Provence) al 2014, al no-
vembre va tenir lloc una segona 
edició del curs. En aquesta ocasió, 
el grup d’alumnes va comptar amb 

la presència del director de l’SPEIS, 
el cap de la Divisió d’Operacions, 
tres caps d’unitat i els caps de guàr-
dia que encara no havien cursat la 
formació. També van assistir-hi dos 
caporals formadors en risc químic. 
Aquest curs té una durada de cinc 
dies i tracta principalment de tre-
ballar sobre diferents situacions 
d’emergències amb matèries pe-
rilloses per preveure, mitjançant 
càlculs matemàtics, els possibles 
efectes i poder assessorar al co-
mandament operatiu. f

Dintre de la programació formativa de 
comandaments d’aquest any, per primera vegada 
formadors de l’ENSOSP s’han desplaçat a Barcelona 
per formar en gestió d’emergències a comandaments 
de l’SPEIS. A més, un altre grup de comandaments 
de Bombers s’ha desplaçat a Aix-en-Provence per fer 
una segona edició del curs d’assessor químic.  Nova aula SISCOM al Parc de Zona Franca.

 Parc de la Zona Franca en un dia d’alta activitat de formació

L’Escola de la Zona 
Franca a ple rendiment

Durant el 2015, el Parc de la 
Zona Franca ha acollit nombro-
ses activitats formatives. A ban-
da de la formació permanent sobre 
Lideratge i Incendis forestals (ser-
gents), Rescat urbà, Construcció, 
Lideratge, Risc químic i Excarcera-
ció (caporals) i Excarceració, Cons-
trucció i Rescat Urbà (bombers), 
s’han organitzat diferents cursos de 
formació voluntària (focs interiors i 
ventilació, atenció a múltiples vícti-
mes, etc.) i els cursos de capacita-
ció per als nous caporals i per als 
caps de sala del Centre de Gestió 
d’Emergències. Així mateix, es rea-
litzen cursos de formació d’extinció 
d’incendis a empreses externes en 
nivell bàsic, intermig i avançat. f

FORMACIÓ
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L’SPEIS aprova un nou 
procediment d’Incendis 
Forestals

Bombers de Barcelona ha apro-
vat el PROCOP 1.04, d’Incendis 
Forestals. Aquest és el primer 
procediment operatiu que l’SPEIS 
elabora per fer front als incendis fo-
restals, pel que és molt ambiciós en 
el contingut. 
D’una banda, el procediment esta-
bleix els graus d’emergència dels 
incendis forestals detallant la dota-
ció que s’hi hauria de destinar i el 
comandament al càrrec de l’extinció. 

De l’altra, també estan especificades 
les fases dels incendis i les etapes 
d’extinció (atac, remat i vigilància ac-
tiva). A més, al procediment s’indica 
la informació que el comandament 
ha de donar al Centre de Gestió 
d’Emergències (CGE) tant durant 
el trajecte, com a l’arribada a l’in-
cendi, i es descriu la maniobra tipus. 
Tot aquest contingut està explicat, 
de manera gràfica, a la fitxa resum 
–de quatre pàgines–, que inclou di-

ferents dibuixos i fotografies de les 
maniobres a desenvolupar pel per-
sonal d’intervenció. 
Per últim, el PROCOP inclou un apar-
tat dedicat a la seguretat que descriu 
l’equip personal d’intervenció que 
han de fer servir els bombers, a més 
de l’equipament que es durà al ve-
hicle. També s’especifica l’emplaça-
ment del vehicle, les precaucions a 
tenir en compte amb les línies d’alta 
tensió i la maniobra d’autoprotecció 
en cas d’atrapament. 

Altres procediments 
aprovats
Recentment, l’SPEIS també ha apro-
vat el PROCOP de Prevenció de Cai-
gudes en Alçada, que té per objectiu 
millorar la qualitat del servei i garantir 
al màxim la seguretat dels bombers 
i les possibles víctimes. Aquest pro-
cediment ha estat vinculat amb l’ad-
quisició d’un nou sac de salvament. 
D’altra banda, també s’ha aprovat 
el PROCOP de Rescat d’Animals. 
Les modificacions més importants 
d’ aquest procediment són que in-
corpora les definicions de Nucli Zo-
ològic i Síndrome de Noé; detalla la 
gestió final de l’animal en funció de 
l’espècie; especifica els recursos ve-
terinaris; defineix les accions de se-
guretat i salut per als intervinents i 
inclou l’acord amb el Zoo i una guia 
de presa de decisions.f

El nou PROCOP aporta una gran quantitat de material didàctic i detalla les 
maniobres a desenvolupar pel personal d’intervenció

 Maniobra tipus. Dibuix de David Zapater
     per a la fitxa resum del PROCOP d’Incendis Forestals

PROCEDIMENTS
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Comencem pel principi: què en-
tén vostè per “seguretat”?
Creiem en la seguretat de les perso-
nes, la que afecta directament a la 
seva integritat –i això inclou també 
els seus béns–, enfront del concepte 
de seguretat institucional. Les insti-
tucions no han de vetllar per la seva 
pròpia seguretat, sinó per la de les 
persones a les que representen.

Com es trasllada aquesta visió 
a Barcelona?
Per definir un model de seguretat 
primer cal conèixer quins problemes 
tenen els ciutadans. És l’única mane-
ra de configurar unes polítiques públi-
ques que responguin realment a les 
necessitats de la gent. Així que hem 
començat a identificar què és el que 
preocupa als ciutadans. I què hem de-
tectat? Doncs que el principal proble-
ma és de convivència. I per abordar-lo 
hem de treballar a partir de tres eixos 
principals: proximitat, territori –des-
centralització– i transparència.

Quin rol ha de tenir l’SPEIS en 
aquest model de seguretat? 

El seu paper és fonamental, tant en 
temes pròpiament de Bombers com 
en Protecció Civil. De fet, és molt 
positiu que aquests dos àmbits esti-
guin lligats. Com a cos, l’SPEIS està 
fent una molt bona feina. La reacció 
està molt ben planificada –la ràtio de 
temps de resposta és molt bona–, 
però hem de seguir treballant en la 
prevenció.

L’any passat es van incrementar 
els incendis, els salvaments, les 
assistències...
Sí, em consta que l’SPEIS ja fa mol-
tes accions de prevenció, però és un 
àmbit en el que es podria aprofundir. 
I això ha de ser responsabilitat de 
tothom: els bombers han de ser els 
referents de la part tècnica, però en 
la política comunicativa és l’Ajunta-
ment qui ha de portar el pes. Hem 
d’establir un conjunt de mesures que 
permetin educar la ciutadania per 
limitar la freqüència i gravetat dels 
incendis. També cal estudiar les rela-
cions causa-efecte: quina relació hi 
ha entre l’antiguitat dels habitatges i 
els incendis, o entre aquests i les ca-
pes més desfavorides de la població, 
que potser no es poden permetre 
actualitzar algunes instal·lacions. La 
precarització de determinades capes 
socials fa que tinguin un risc més alt 
de patir un incendi o una intoxicació. 
Prevenció també vol dir vigilància de 

la construcció antiga i control de les 
normes de construcció modernes.

On és avui l’SPEIS i cap on ha 
d’anar?
L’SPEIS té un Pla Director, i això su-
posa que la feina d’estructuració, de 
traçar les línies de futur, està feta. El 
que cal ara és una bona implemen-
tació d’aquest Pla des d’una lectura 
dinàmica i de constant adaptació. 
En aquest sentit, s’han d’anar millo-
rant constantment tant la formació 
com la dotació dels bombers. En la 
mesura del possible, volem arribar 
a assolir el nombre ideal d’efectius 
per treballar de manera eficaç amb 
el model Barcelona. Confio que, en 

un termini raonable, i malgrat les res-
triccions, arribarem a cobrir la planti-
lla necessària de Bombers.
Ara bé, qualsevol organització s’ha 
d’adaptar als canvis, un Pla Direc-
tor és un document viu. Per exem-
ple, volem revisar la ubicació d’un 

“Hem de cuidar molt 
la cohesió grupal i 
simbòlica de Bombers”

 “El paper de l’SPEIS és 
fonamental i cal potenciar la 
seva vessant preventiva”

 “Que hi hagi menys focs 
passa també per educar 
la ciutadania i per evitar 
la precarització de certes 
capes socials”

Parlem amb Amadeu Recasens, comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de 
Barcelona, sobre la seguretat a la ciutat, el paper de l’SPEIS i el futur del Cos.
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dels parcs, i també creiem que s’ha 
d’apostar per la feminització de 
l’SPEIS: és bo que un cos reflecteixi 
el que hi ha a la societat, que hi es-
tiguin representades diverses sensi-
bilitats.

I pel que fa als bombers, com a 
col·lectiu, quina ha estat la seva 
impressió?
Els professionals de l’SPEIS tenen 
certes característiques que els dife-
rencien molt d’altres cossos de se-
guretat. Per començar, són menys 
nombrosos i són molt tecnificats. 

També és molt diferent el sentiment 
d’equip i de companyonia, i no és un 
sentiment genèric, en el cas dels 
bombers és molt real. Tenen una 
forma de treballar en equip que re-
quereix cuidar molt la cohesió grupal. 
Sóc conscient que també cal fer un 
esforç per mantenir la cohesió sim-
bòlica, ja que els símbols a Bombers 
són molt importants.

I què pot aportar vostè mateix i 
el seu equip, com es presenten 
als bombers?
Als bombers els diria que tant el meu 

equip com jo som professionals que 
portem molts anys treballant en l’àm-
bit de la seguretat. Al darrere del que 
diem hi ha uns valors que sabem po-
sar en pràctica perquè, em reitero, 
som professionals, i ens apliquem les 
mateixes regles que demanem: trans-
parència, proximitat i descentralització.
A més, volem que totes les polítiques 
públiques siguin avaluables, per po-
der comprovar la seva eficàcia i fer 
els canvis que siguin necessaris. Pro-
fessionals i organitzacions ens hem 
d’adaptar als canvis, tots hem de ser 
permeables. f

 El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, al seu despatx. 
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Des de fa molts anys, l’SPEIS 
ha estat present en tots els ac-
tes de les festes de la Mercè 
on el foc és l’element central: 
els actes pirotècnics de la pla-
ça Sant Jaume, de la platja de 
la Barceloneta i l’acte final de 
l’avinguda de Maria Cristina. A 
més, Bombers fa l’acompanyament i 
reguarda de tots els correfocs, tant 
l’infantil com el d’adults, formant part 
ja de l’escenari juntament amb les 
colles de diables i els dracs. 
Des de fa alguns anys, el Servei ha 
ampliat la tasca preventiva també 
a les festes majors dels barris. En 
un primer moment, donada la gran 
afluència de gent a les festes de 
Gràcia i de Sants, Bombers ha rea-

litzat l’acompanyament dels corre-
focs d’aquests barris. D’altra banda, 
també hem incrementat la presèn-
cia preventiva als focs artificials 
dels barris adjacents a la muntanya 
de Collserola: als districtes de Sar-
rià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó. 

Garantir la seguretat en 
les aglomeracions
A més de les tasques preventives 
als escenaris de foc, la funció de 
l’SPEIS, actuant com a Protecció 
Civil, cada cop es basa més en la 
regulació, juntament amb la Guàr-
dia Urbana, de la seguretat dels 
escenaris sense presència de foc 
però amb risc derivat d’una gran 
afluència de públic. En situacions 

d’aglomeració, moviments erronis 
per alarmes podrien provocar allaus 
amb greus conseqüències. 
Per vetllar per la seguretat en aques-
tes situacions, els últims anys s’han 
iniciat, tant a les festes de Gràcia 
com a les de la Mercè –escenaris 
de la plaça Sant Jaume, de l’avin-
guda Maria Cristina, etc.–, mesures 
discretes de regulació d’entrades i 
sortides per reconduir a la gent en 
una direcció determinada. Aques-
tes mesures s’adopten després 
d’estudiar els espais i el moviment 
de les persones, i serveixen també 
per regular la cabuda i evitar així 
les greus aglomeracions facilitant 
el moviment i l’evacuació en cas de 
ser necessari.f

Més seguretat
a les festes de Barcelona
Bombers incrementa la presència a les festes majors de la ciutat no només 
per vigilar els espectacles amb foc, sinó també per regular els espais amb 
aglomeració de persones
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Un concurs de fotos per acostar-nos
a la ciutadania

I Milla Nàutica de Bombers

La secció de Fotografia i Viatges de l’ACE, juntament amb Casanova Foto, 
organitza el I Concurs de Fotografia de Bombers de Barcelona. El concurs 
premiarà quatre categories, tres internes per a personal de l’SPEIS amb l’ob-
jectiu de fomentar la fotografia al Cos, i una oberta al públic amb la finalitat 
d’obrir Bombers a la ciutadania. 
Les categories restringides a personal de l’SPEIS són viatges, retrat –catego-
ria que anirà canviant anualment– i vida bomberil. El concurs obert al públic 
tractarà ‘Els Bombers i la ciutat’, i permetrà recopilar imatges del dia a dia dels 
bombers a Barcelona. Les fotos es podran presentar fins el 31 de gener i les 
guanyadores s’exposaran al Parc de la Prevenció. Els premis seran càmeres 
de fotos o vals econòmics per bescanviar a Casanova Foto. f

El 28 de juny, la secció de Nata-
ció de l’ACE va organitzar la I Milla 
Nàutica Bombers de Barcelona, a 
la qual van participar 201 neda-
dors. El principal objectiu d’aques-
ta Milla va ser recaptar diners per 
a l’Associació Catalana per la In-
fància Maltractada (ACIM), que 

treballa per vetllar pels drets dels 
infants i joves. 
Uns moments abans de la sortida, 
l’Antonio Cabeza, Cap d’Unitat de 
Recolzament Tècnic de l’SPEIS, 
va fer l’entrega dels més de 2.000 
euros recaptats a la presidenta de 
l’ACIM, Maria Eulàlia Palau. f

El comissionat de Seguretat
visita el Cau del Jubilat
Amadeu Recasens va sentir les 
reivindicacions dels bombers ju-
bilats en una reunió mantinguda 
a l’actual seu del Cau del Jubilat.   
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El pintor Josep Moscardó, autor de la serigrafia d’enguany, signant l’obra per als bombers. Autor: Jordi Vilella Fontelles

L’INSTANT
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