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Editorial

E

l Cos de Bombers de Barcelona ha donat

d’alguna manera és un manual d’instruccions i de

enguany un gran pas endavant en la seva

funcionament de les eines i dels vehicles), s’han po-

constant tasca de renovació i de modernit-

gut unificar criteris a l’hora de classificar, renovar i

zació. Durant els darrers vint-i-quatre

adquirir eines i vehicles per al Cos i, al mateix temps,

mesos, molts membres del Servei han estat treba-

s’ha aconseguit elaborar una magnífica eina per a la

llant de forma incansable en la creació d’un progra-

formació de les noves lleves de bombers que es van

ma informàtic que serveixi com a base de dades per

incorporant paulatinament al Servei. A les noves

tenir ordenat totes les eines i tots els vehicles que

promocions no només se’ls ensenya com funciona

utilitza el Cos.

aquesta eina sinó que, durant la seva formació, tam-

Un dels objectius que es pretenien aconseguir

bé se’ls explica per mitjà d’aquesta quines són les

era que, quan alguna persona del Cos de Bombers

característiques i les utilitats del material amb el que

volgués buscar informació sobre un d’aquests objec-

treballa Bombers.

tes –més de 500 entre eines i vehicles–, la pogués

Així doncs, gràcies a l’esforç de tots s’ha aconse-

trobar de la forma més ràpida, clara i ordenada pos-

guit passar del boca-orella (de la transmissió de co-

sible. En definitiva, s’ha creat una aplicació informà-

neixements de bomber a bomber de forma oral), a

tica, una base de dades, que ajudarà a millorar i a

un suport que permetrà que la informació no es per-

simplificar la feina que duu a terme Bombers de

di i que possibilitarà que perduri de forma inaltera-

Barcelona.

ble en un suport digital. Amb la col·laboració de

Després de molts mesos de treball, en els que hi

tots, s’ha aconseguit materialitzar una nova aplica-

ha hagut una aportació important de diferents uni-

ció que ajudarà a que Bombers de Barcelona pugui

versitats catalanes, gràcies a acords de col·laboració

seguir millorant a l’hora d’oferir els seus serveis als

entre becaris de diverses facultats i el Cos de Bom-

habitants de la Ciutat Comtal, i que, de la mateixa

bers de Barcelona, s’ha culminat un laboriós projec-

manera, permetrà al Cos continuar creixent i per-

te que servirà per facilitar i millorar la feina de tot

feccionant-se dia a dia, perquè cal recordar que ‘El

el personal del Servei. Arran de l’eina desenvolupa-

Manu’ anirà creixent i s’haurà d’anar actualitzant

da, batejada informalment com ‘El Manu’ (perquè

constantment, igual que fa el Servei. 

‘El Manu’ l’eina al servei de tots

Mirant cap al futur
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Objectiu: tota la informació
a disposició de tothom
Davant la problemàtica detectada
de garantir l’accés de tothom a la
informació sobre el funcionament
dels vehicles i eines del cos, es va
concebre una eina informàtica per
als membres de l’SPEIS que assegurés la permanència i fiabilitat de
les dades, i que servís per optimitzar l’ús dels materials que s’utilitzen en l’activitat diària.

uns als altres on s’acabava perdent bona part de
la informació i s’aprofitava només un percentatge
molt mínim del potencial de l’eina o del vehicle en
qüestió.
Un cop detectada aquesta situació, des de la
Divisió d’Operacions es va iniciar un projecte per
trobar una solució que recopilés tota la informació d’ús de les eines i vehicles disponibles al Servei.
L’opció havia de ser digital, per motius d’espai físic
i d’accessibilitat per a tothom, però havia de tenir
molt en compte la facilitat d’ús per evitar que sorgíssin obstacles per algun membre de Bombers de

A

Barcelona a l’hora de realitzar les consultes.

l Cos de Bombers de Barcelona la
transmissió de coneixements s’ha rea-

Gestació del projecte

litzat tradicionalment de forma oral.
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Disposar d’informació homogènia

Passava així també amb la informació

Un altre element important havia de ser la uni-

referent el funcionament dels vehicles i les eines

ficació en la presentació de les dades. Com es

que s’incorporen al Servei. De manera que, en el

sabut, a Bombers, els vehicles i eines no es com-

moment que s’adquiria un vehicle, una eina o

pren sempre al mateix fabricant, menys encara si

qualsevol element operatiu per als bombers, un

l’adquisició d’un o altre es fa amb un període

reduït grup de persones del Cos acumulava tota la

considerable de temps de diferència. L’Ajunta-

informació sobre el vehicle o l’eina corresponent,

ment obre a concurs les adquisicions de material,

i s’autonomenaven oficiosament “posseïdors”

marca una pauta indicant les característiques

d’aquella informació. És a dir, que com que aques-

mínimes desitjades per

tes persones eren les úniques del Servei que

als productes a comprar

tenien la informació, havien de ser elles qui, amb

i dóna opció a totes les

bona fe i molta voluntat, s’encarreguessin de

empreses interessades a

solucionar els dubtes als altres companys sobre el

presentar-se a aquest

funcionament i les característiques d’un nou vehi-

concurs per vendre l’ei-

cle o d’una nova eina.

na o el vehicle a Bom-

El problema, tanmateix, era que d’aquesta for-

bers. Un cop superat el

ma es creava una situació de transmissió oral dels

termini establert, es de-

L’aplicació ha de
permetre a
tothom consultar
la informació, les
característiques i
les normes d’ús
dels vehicles i
eines de l’SPEIS

Calia aconseguir
un programa que
fos senzill
d’utilitzar i que,
a més, fos
compatible amb
les llicències
municipals

cideix, en funció dels
criteris prèviament definits, a quina empresa
comprar el material.
La mateixa dinàmica contribueix a què,
en funció de l’època, de
la normativa vigent i
d’altres circumstàncies,

Bombers adquireixi models diferents de la mateixa eina o vehicle amb noves prestacions i, per
tant, noves funcionalitats.
Això dóna lloc a què els bombers hagin de
manegar diferents eines en els diversos parcs per
a la mateixa funció, o aprendre el funcionament
i la ubicació dels comandaments dels diversos

• Per poder dur a terme ‘el Manu’, Bombers de Barcelona

models de vehicles de tot el Servei.

ha hagut de recopilar una gran quantitat d’informació

Per facilitar la tasca, la Divisió d’Operacions va
tots els membres de Bombers consultar la informació referent a les característiques i normes

‘El Manu’, una eina en constant
creixement

d’ús dels vehicles i eines de l’SPEIS. A més, hi va

Encara que algú pugui pensar-se que la nova

contribuir el fet que el marc legal establís, a tra-

base de dades de Bombers de Barcelona és un

vés de les comissions de salut laboral, la necessitat

programa informàtic acabat i inflexible, la

de crear un sistema de consulta de totes les

realitat és que ens trobem davant d’un tipus

màquines.

d’aplicació que no pararà d’ampliar-se dia a dia.

El principal problema que calia afrontar era

La seva concepció implica que, cada vegada que

com aconseguir-ho, com s’havia d’organitzar tota

el Cos de Bombers de Barcelona adquireixi una

la informació existent i establir un sistema de fàcil

nova eina o compri un nou vehicle, les dades del

accés per a tothom, que no requerís cap formació

‘Manu’ s’hauran d’actualitzar per tal que tothom

prèvia a la persona que hi volgués realitzar una

pugui seguir-lo consultant i obtingui informació

consulta, i que a la vegada no deixés escapar cap

d’última hora i fiable sobre tot el material. En

detall sobre el funcionament i les característiques

aquests moments, la base de dades ja conté

tant de les eines com dels vehicles. El resultat és

totes les eines i vehicles que actualment té el

l’eina que us presentem en les següents pàgines,

Cos, però la seva arquitectura permetrà que

la base de dades desenvolupada pel cos de Bom-

quan hi hagi una renovació o una compra de

bers de Barcelona, també coneguda de forma

material nou, aquesta s’incorpori fàcilment al

carinyosa, dins del Servei, com ‘El Manu’. 

‘Manu’.

Gestació del projecte

concebre una eina informàtica que permetés a
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Col·laboració universitària
en la creació de l’aplicatiu
Una comissió de treball conduïda
des de la Divisió d’Operacions va
ser l’encarregada de desenvolupar
una eina informàtica fàcil de fer
servir i que posés a disposició de
tothom tota la informació útil per
realitzar la feina a l’SPEIS. Per a les
tasques de creació de l’aplicatiu
s’ha comptat, a més, amb l’ajut de
becaris universitaris.

expectatives. A partir del contacte amb la universitat es va establir una planificació de treball,
comptant amb la Comissió de Treball Laboral i
amb la Delegació de Salut Laboral.
Un cop definits els objectius de l’aplicació, calia
trobar la manera d’estructurar i presentar la informació relativa al manual d’instruccions d’ús, els
protocols del Servei i els perills o indicacions per a
la utilització dels vehicles i eines. També calia fer
compatible la nova aplicació amb la nomenclatura existent al Cos i unificar-la de manera que el
procés de creació de l’eina no es reduís únicament

L

a primera decisió va consistir a idear un sis-

a una digitalització dels manuals.

tema innovador de gestió de la informació

L’objetiu final del projecte va ser el de crear

referent a l’ús de vehicles i eines a Bombers

una eina informàtica senzilla d’utilitzar, àgil, i sus-

de Barcelona. Prendre aquesta decisió va

ceptible de ser actualitzada de forma constant,

ser fàcil, però restava materialitzar-la en una eina

que pogués contenir la informació de les més de

que funcionés a la pràctica. En un primer moment

500 eines i vehicles que té actualment el Servei. 

Gestació del projecte

es va valorar si n’hi hauria prou utilitzant els
recursos materials i humans disponibles a Bom-

• Maria Clapés i Lluís Vilabrú, estudiants de la Universitat

bers, però després d’alguns intents inicials sense

Politècnica de Catalunya

continuïtat, es va considerar que calia l’ajut de
professionals especialitzats en informàtica.
Va ser en aquest moment quan es va decidir
recórrer a universitaris en pràctiques perquè apliquessin els seus coneixements a la creació de l’aplicatiu que després coneixeríem com ‘El Manu’.

El paper dels “becaris”
La col·laboració amb els estudiants de les llicenciatures d’Enginyeria Industrial, Informàtica i
6

Telecomunicacions va cobrir amb escreix les

De la classificació d’estris
a la programació en Access
La primera etapa de la feina dels universitaris va consistir a identificar
tot el material. Només si es té en compte la gamma d’eines i de vehicles,
que comprèn àmbits molt diversos, amb què treballa l’SPEIS, es pren
consciència de la magnitud de la tasca. La identificació del material havia
de servir per dos objectius. En primer lloc, per cobrir la necessitat d’informació de Bombers i, en segon terme, perquè des dels departaments
de compres, manteniment, i intervenció s’actués de manera més eficient.

B

ombers fa servir elements hidràulics,
mecànics, de tall, pneumàtics, equips respiratoris i un llarg etcètera. Un volum
d’eines incomparable amb l’utilitzat en

qualsevol altra professió.
En total, prop de 500 eines diferents, amb usos

i característiques pròpies, i una part molt important de protocol de seguretat i d’higiene. Tot i
això, el que necessitava Bombers de Barcelona per
tirar endavant el projecte estava clar.
La demanda legal i social a la que s’enfrontad’un manual d’instruccions amb informació deta-

• Identificar, classificar, ordenar i explicitar la informació, ha

llada de tots els elements que el formen i de les

estat la seqüència habitual en la confecció del ‘Manu’

seves característiques.
Pel que fa a les eines, la
feina encara va ser més
dura que la de classificació dels vehicles.
En aquest cas, el primer problema en el
moment de la creació
de la base de dades va

Un dels
principals
objectius que es
perseguia era el
de cobrir la
necessitat
d’informació de
Bombers

ser que molts cops feia falta traduir els noms i les
característiques de les eines, ja que a aquest cos hi
arriben eines procedents del mercat europeu amb
explicacions en idiomes diferents als oficials.

Gestació del projecte

ven era la d’aconseguir que cada vehicle disposés

Un cop ja s’havia determinat qui feia el treball
i quin tipus de tasca s’havia de dur a terme, calia
que l’eina informàtica fos compatible amb les
llicències municipals, ja que el programari de

7

• Per documentar les eines no hi havia millor solució que

estalviés als bombers haver de llegir-se manuals

fotografiar-les i classificar-les a la base de dades

molt extensos per saber com manipular el material que fan servir en la seva tasca diària. Calia un

Bombers el facilita l’Ajuntament. Donat aquest

sistema que permetés optimitzar el temps.

condicionant, el programa més fàcil per a treballar era el Word. Tanmateix, l’exigència de disposar d’un mètode de cerca va portar a treballar
amb l’Access, un programa dissenyat expressament per a l’emmagatzemament i consulta

Gestació del projecte

de dades. A més, com
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que aquest programa
forma part del paquet

Fotografies, texts i dades
La informació que s’havia de registrar contenia

Es buscava un
sistema intuïtiu i
senzill que
permetés
optimitzar el
temps en la
cerca
d’informació

tant elements gràfics com textuals. Es va decidir
utilitzar els programes Photoshop i Corel per al
tractament de les fotografies. D’altra banda, els
documents de text es van elaborar amb el Word,
però, per garantir que ningú els pogués modificar
de forma accidental, van ser transformats en
documents PDF (només de lectura).
Dur a terme la feina d’elaboració suposava una

del Microsoft Office,

complexitat tècnica molt important, juntament

també es disposava de la necessària llicència d’ús

amb la necessitat de tenir personal destinat exclu-

per fer-lo servir per al projecte.

sivament a aquesta tasca. Per aquest motiu es va

Els responsables de la creació de l’eina tenien

optar, malgrat la protesta interna que aquesta

com a objectiu obtenir un sistema que fos molt

decisió va suscitar, per establir col·laboracions

fàcil de fer servir i que permetés a qualsevol usua-

amb diferents universitats perquè, amb l’ajut de

ri poder-hi treballar sense tenir nocions prèvies

becaris, es pogués tirar endavant el projecte de la

sobre el seu funcionament.

base de dades. Unes col·laboracions que, per cert,

Es buscava una fórmula molt intuïtiva i que

han estat un èxit.

12/9/06
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Actualment, com que el projecte ja està pràcticament enllestit, només es compta amb dos estudiants de telecomunicacions, que estan completant la feina feta pels
becaris del primer any.
La seva feina consisteix a introduir fitxes i
completar la base de
dades que ja es van trobar dissenyada. “Bàsicament ens dediquem a
omplir plantilles i for-

La col·laboració
entre el Servei i
les universitats,
a través dels
becaris, ha
permès que ‘El
Manu’ sigui
una realitat

mularis, tot i que també
ens encarreguem de fer les fotos del material,

• La documentació dels vehicles de l’SPEIS va seguir el

de tractar aquestes imatges, de manipular-les

mateix laboriós procés que el de les eines. En la imatge un

en funció de les necessitats del programa i de

dels becaris fotografia els vehicles del Parc de l’Eixample.

corregir els errors existents en les eines que ja
estan arxivades. La feina que duem a terme és
força laboriosa perquè hem de fer una classificació molt específica i concreta en funció de l’ei-

Què és l’Access?

na o del vehicle sobre el que estem treballant.

El Microsoft Access és un sistema de gestió de

En resum, és podria dir que, a hores d’ara, la

bases de dades creat per l’empresa Microsoft, i

nostra tasca és eminentment de documentació”,

és un dels components de la suite Microsoft

explica Lluís Vilabrú, becari de telecomunica-

Office. La seva principal funció és la de ser una

cions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

potent base de dades que, a més, també

Com assegura Maria Clapés, també estudiant

ofereix la possibilitat a l’usuari d’operar amb

de la UPC, un dels principals problemes amb que

conexions cap a d’altres llenguatges de

es troben en el seu treball és el d’unificar els cri-

programació com per exemple el Visual Basic

teris amb totes les eines i els vehicles, i fer que a-

6.0 o el Visual Basic .NET. El programa permet

quests s’adaptin a la base de dades del Servei de

realitzar consultes directes a les taules

Bombers de Barcelona. “ Ara, amb la base de da-

mitjançant instruccions SQL. L’Access permet

des s’han unificat criteris i es té molta més infor-

treballar amb dades de tipus divers: numèric,

mació sobre el que cal adquirir. Això permet

de text, dates, sí/no, ole, moneda, memo y

que, quan s’ha de posar en marxa un operatiu,

booleà. El seu funcionament es basa en un

sigui en el parc que sigui, tothom ja conegui el

motor anomenat Microsoft Jet, i permet la

material i no hi hagi cap problema per aprendre

creació de petites aplicacions autònomes

el funcionament dels diferents elements amb

integrades per formularis Windows i codi VBA

que treballa el Servei”, afirma la Maria.

(Visual Basic per Aplicacions).

‘El Manu’ l’eina al servei de tots

MGF 9 OK
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La seguretat, un requisit
bàsic per definir l’eina
Les especificitats i característiques del treball que duu a terme Bombers van condicionar, des d’un primer moment, la tasca de disseny i
de creació de l’esquelet del nou programa informàtic. A banda de les
observacions de perillositat per a persones o per a les màquines, en
les fitxes dels vehicles hi consta l’explicació de tots els comandaments que incorporen, incloent-hi una descripció detallada del seu
funcionament.

D

es del mateix moment de la concep-

• Exemple de fitxa

ció del ‘Manu’, a banda de la neces-

informativa d’un

sitat de crear un sistema senzill i

dels vehicles

intuïtiu, una de les principals priori-

tats va ser obtenir un programari que fes molt
d’èmfasi en les condicions de seguretat. ‘El
Manu’ ha de ser una eina que serveixi per
recordar als bombers les mesures de seguretat
i les precaucions que han de prendre quan fan
servir tots i cadascun dels aparells amb els que

Gestació del projecte

treballen habitualment.
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Per aquest motiu, i a petició expressa de la

A més de la inclusió de les mesures de segu-

Comissió de Salut Laboral, es van introduir en

retat, a l’hora de classificar els objectes dins ‘el

totes les fitxes, tant de vehicles com d’eines,

Manu’ es va haver de fer front a dos proble-

dos distintius diferents referents a l’àmbit de

mes més. El primer va ser que les explicacions

seguretat. El primer permet que els usuaris del

de moltes de les eines estaven en diferents

‘Manu’ detectin si estan consultant informació

idiomes i, per tan, calia unificar-ho tot sota

sobre quelcom que pot ser perjudicial per al

una mateixa llengua.

bon funcionament de la màquina. El segon

D’altra banda, també es va haver d’afrontar

tipus de distintiu és el que alerta els bombers

el fet que algunes eines que utilitza el Servei

sobre si alguna de les eines, substàncies o

tenen més d’un nom, amb la qual cosa va ser

material que manipulen, son perilloses per a la

necessari unificar conceptes per evitar possi-

salut de l’usuari.

bles confusions. 

Funcionament del ‘Manu’
El funcionament de la base de
dades és molt senzill i està a l’abast de qualsevol persona mínimament formada en l’ús d’eines
informàtiques. Gràcies a un sistema de navegació molt intuïtiu,
l’usuari pot anar avançant per
les diferents pantalles fins a trobar l’eina o el vehicle que buscava en la seva cerca.

fotografia seguida d’un quadre amb les ca-racterístiques bàsiques del vehicle. Al final de la primera pàgina hi torna a aparèixer una finestreta
que permet a l’usuari tornar a la pantalla anterior i, repetint l’operació, sortir del programa.
Per abandonar ‘El Manu’ de forma ràpida (sense
seguir les diferents pantalles a través de les portes de sortida) només cal prémer la tecla “Esc”.
Des de qualsevol fitxa, també es pot
abandonar utilitzant la icona “X”.
Després del primer full hi ha un índex, una descripció dels elements d’instrumen-

E

l programa s’inicia amb una pantalla

tació del vehicle, una descripció de les caracte-

que té dues opcions. Una és l’accés a

rístiques i del funcionament i una descripció dels

vehicles i l’altra és l’accés a eines (també

accessoris que té i de com funcionen. Per acabar,

hi ha un botó per sortir). Si s’entra a vehi-

també hi ha especificat el manteniment que

cles apareixen: bombes, escales, vehicles de sal-

requereix. A l’hora d’establir els criteris de classi-

vament, ambulàncies, grua, vehicles especials,

ficació, Bombers va consultar amb gent del Cos

furgons de transport, contenidors i vehicles de

si el sistema de codis existent pel material era

comandament.

vàlid pel nou programa, però es va comprovar
que havia quedat obsolet i es va determinar que
es faria en funció de la seva utilitat principal.
El pas previ a l’ordenació va ser crear un íncriteri d’ordenació de les eines. El resultat: un
sistema de finestres en funció de les famílies
d’objectes que funciona igual que el de vehicles. L’ordre final, limitat a 9 famílies per les especificitats del programa, ha estat equips de
protecció individual, eines d’extinció, eines de

Quan s’accedeix a aquesta pantalla apareix

salvament, eines d’assistència tècnica, eines que

una primera pàgina en la que hi ha una finestra

es fan servir per a les matèries perilloses, eines

d’entrada, una de sortida i una d’imprimir, a més

de protecció respiratòria, eines de mesura i de

d’un esquema de presentació en el que s’identi-

control, eines de comunicacions i accessoris pro-

fica què és cada cosa. A continuació hi ha una

pis dels vehicles. 

Gestació del projecte

dex amb tot el material. Després es va decidir el
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Com cercar un vehicle a
la base de dades
A continuació es mostra un exemple de com un membre de Bombers pot dur a terme una recerca
mitjançant la base de dades desenvolupada pel Cos. Dins del programa es troben classificats, ordenats i amb l’explicació de les
seves característiques tècniques i
de funcionament, tots els vehicles
que formen part del Servei.

E

Primera pantalla
Un cop s’ha accedit al programa, el primer
que haurà de decidir l’usuari és si buscar una
eina o un vehicle. Per triar només caldrà que ‘cliqui’ una vegada sobre la icona desitjada (en
aquest cas sobre la indicada amb la paraula
“vehicles”). Automàticament arribarà al següent
esglaó de la base de dades. També cal remarcar
que a la part inferior dreta d’aquesta primera

n l’exemple que hi ha a continuació s’explica pas per pas el procediment per tal
de dur a terme una cerca a la nova base
de dades del Servei de Bombers de Bar-

celona. En aquest cas, es vol tenir accés a les
característiques i a les instruccions de funcionament de l’autoescala giratòria pesant E-20.
El primer que haurà de fer qualsevol inte-

Gestació del projecte

grant del Cos de Bombers de Barcelona que
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vulgui accedir a una cerca al ‘Manu’, serà obrir

pantalla apareix una icona que permet sortir de

l’aplicació mitjançant la icona identifi-

l’aplicació i tornar a l’escriptori.

cada com DOCUMENTACIÓ TÈCNICA,
que li apareix a la pantalla d’inici del

Segona pantalla

seu ordinador.

A la segona pantalla hi ha exposats, de forma

Cal remarcar que aquest programa ja està

clara i molt entenedora, els diferents tipus de ve-

actualment instal·lat en tots els ordinadors de

hicles que té actualment el Cos de Bombers de

Bombers. Quan hagi fet doble ‘clic’ sobre a-

Barcelona. Com es pot apreciar, aquests estan

questa icona situada a l’escriptori, visualitzarà la

dividits en nou famílies o categories (fet que ha

primera pantalla del programa, la pantalla prin-

estat condicionat per les especificitats del pro-

cipal.

grama informàtic amb el que s’ha treballat per a

bers de Barcelona. Arribats a aquest punt, simplement caldrà localitzar el tipus d’autoescala sobre
la que s’està buscant informació (en aquest exemple la giratòria pesant E-20 situada a la dreta a la
fila inferior de la imatge), i ‘clicar’ sobre la fotografia per tal d’accedir a la fitxa tècnica i a les
característiques del vechicle.

Quarta pantalla
En el moment en que s’arriba a aquest punt,
l’elaboració de la base de dades). En aquest exemple interessa trobar l’autoescala giratòria pesant
E-20, per tant, l’usuari haurà de ‘clicar’ sobre la
segona icona de la primera fila, és a dir, sobre el
botó “Autoescales”. Com és pot veure en la imatge de més amunt, igual que passava en la pantalla anterior, al marge inferior dret hi apareix un
botó que ens permet tornar a la pantalla anterior,
una possibilitat que s’anirà trobant durant tota la
navegació per l’aplicatiu. Un cop s’entra a l’apartat d’Autoescales, el programa donarà, automàticament, accès a la tercera pantalla:

Tercera pantalla
Aquesta correspon a un esquema de totes les

l’usuari ja ha trobat la fitxa del vehicle que buscava dins del ‘Manu’. En la quarta pantalla, a banda
de la fotografia del vehicle en qüestió, també hi
apareix la seva definició i especificacions. Es tracta d’una mena de manual d’instruccions del vehi-
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autoescales que té disponibles, avui en dia, Bom-

cle. Finalment, el programa també ofereix a l’usuari la possibilitat d’imprimir-se la fitxa tècnica
per tal de poder consultar la informació sobre
suport paper. 
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Així es cerca una eina
Després d’haver practicat amb la cerca d’un vehicle, ara és el moment de
buscar una de les més de 500 eines que utilitza el Cos de Bombers de Barcelona en el seu treball diari. En aquest cas el nostre objectiu serà el de
trobar una cisalla hidràulica CU 3040. La novetat de la pantalla d’eines
respecte la de vehicles és que disposa d’una icona que permet accedir a
un índex general (amb format de document de text) on hi ha perfectament classificades i estructurades totes les eines.

Gestació del projecte

C
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om en l’exemple anterior, la primera

esglaó de la base de dades. Aquí, a la part inferior

acció que haurà de fer qualsevol bom-

dreta de la pantalla principal, igual que a vehicles,

ber que vulgui accedir a una cerca dins

també hi apareix una icona que permet a l’usuari

del ‘Manu’ serà la d’obrir el programa,

abandonar el programa. El número de pantalles a

‘clicant’ dues vegades sobre l’icona anomenada

seguir en la recerca d’una eina serà diferent en

“Documentació Tècnica” que apareix a l’escripto-

cada cas, i dependrà de la quantitat d’eines que

ri. Quan ho hagi fet es trobarà amb el següent:

tingui la familia a la que es troba assignada.

Primera pantalla

Segona pantalla

En aquest cas, en el que la cerca no és sobre un

Les eines es classifiquen en vuit grups en fun-

vehicle sinó sobre una eina, s’haurà de procedir

ció del seu ús principal: EPI (Equips de Protecció

de forma molt similar a la de l’exemple anterior.

Individual), Extinció, Salvament, Assistència tècni-

És a dir, l’usuari haurà de ‘clicar’ sobre la fotogra-

ca, MMPP (Matèries Perilloses), Protecció respi-

fia d’eines i, automàticament, accedirà al següent

ratòria, Mesura i control i Comunicacions.

La principal diferència entre la pantalla d’eines
i la de vehicles és que, a la d’eines, al marge superior dret, hi apareix una icona que permet a la
persona que està fent servir l’aplicació accedir a
un índex general (en format de document de text)
on hi ha perfectament classificades i estructurades
totes les eines.
Aquesta opció existeix perquè, si l’usuari s’ha
perdut fent la cerca o si no troba allò que buscava, tingui al seu abast una altra forma de localitzar el que vol. El motiu
pel qual aquesta opció
només està present en
l’apartat d’eines és perquè la secció és molt
més extensa i complicada que la de vehicles. Es
pot arribar a donar el
cas que algun usuari es

La secció d’eines
del ‘Manu’ conté
molta més
informació que
la de vehicles, i
per això disposa
d’una ajuda
addicional

les diferents opcions i ara el que li cal fer és determinar amb quin tipus d’eina de salvament està
associat l’objecte que està buscant. ‘El Manu’ permet triar entre: hidràuliques, auxiliars excarceració, pneumàtiques, mecàniques, tèrmiques, rescat
en alçada, submarinisme, rescat d’animals i protecció intempèrie. Com que en aquest cas correspon a la divisió de les hidràuliques serà necessari

perdi ‘navegant’ per les

fer un ‘clic’ sobre la fotografia situada més a l’es-

diferents pantalles ja que les possibilitats de cerca

querra de la primera fila per poder seguir amb la

en l’apartat d’eines són molt àmplies.

consulta.

En aquest exemple pràctic la intenció és buscar

Quarta pantalla

una cisalla hidràulica CU 3040. El mínim requisit

En aquest moment apareixen a la pantalla

necessari per aconseguir l’objectiu serà conèixer

totes les subdivisions de les eines hidràuliques de

per part del bomber l’ús preferent d’aquesta eina,

que disposa el Cos. Com que la cisalla hidràulica

per orientar-se en la cerca. En el cas de la cisalla,
tothom ha de saber que es tracta d’una eina
hidràulica per utilitzar en treballs de salvament. El
primer que caldrà fer per trobar l’eina en qüestió
serà ‘clicar’, d’entre les vuit families en les que
estan dividies les eines, sobre la icona de Salvament (situada a la primera fila a la dreta), perquè
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una eina molt important en la tasca dels bombers,

a l’usuari li aparegui la següent pantalla.

Tercera pantalla
Dins d’aquest apartat l’usuari ja ha accedit a
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CU 3040 correspon a excarceració - doble efecte,

cisalles que té actualment el Servei. Com que en

serà necessari fer un ‘clic’ sobre la fotografia situa-

aquest exemple pràctic és busca una cisalla

da més a la dreta en la primera fila per poder

hidràulica CU 3040, caldrà ‘clicar’ sobre la imatge

seguir endavant.

que apareix a l’esquerra de la primera fila, que

Cinquena pantalla

correspon a l’objecte que s’estava buscant.

Setena pantalla
Aquest és el darrer esglaó en la recerca a través de la base de dades desenvolupada per l’SPEIS.
A la pantalla hi apareix la ficha tècnica de l’eina
requerida. A banda de la fotografia, també s’hi
troba la seva definició, les característiques generals i la informació referent a les mesures de seguretat a tenir en compte. En aquest moment, igual
que en la cerca de vehicles, ‘El Manu’ ofereix a l’usuari la possibilitat d’imprimir la documentació
referent a l’eina per tal de poder consultar-la amb
més comoditat. 
Arribat aquest punt, apareixen a la pantalla les
diferents eines hidràuliques d’excarceració-doble
efecte. De les quatre opcions possibles (cisalles,
multiús, separadors i cilindres separadors), caldrà
‘clicar’ sobre la fotografia d’una cisalla, la que hi
ha a la primera fila, a l’esquerra.

Sisena pantalla
Gestació del projecte

Ara ja s’està davant dels diferents models de
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Els usuaris aproven l’eina
Àgil, fàcil d’utilitzar, molt visual i,
sobretot, complerta. Així defineixen la nova base de dades de Bombers de Barcelona els que ja l’han
provada. Asseguren, a més, que no
requereix gaires coneixements
informàtics i que es pot dominar
des del primer dia. Ells ens expliquen, de primera mà, la seva experiència amb ‘el Manu’.

“Quan va introduir-se, semblava que la informàtica seria un mur per a molts bombers que no hi
estaven acostumats, però van adaptar-se. Ara
fins i tot en són usuaris a casa, es descarreguen
programes, música”, explica el sergent Canudas.
El de l’Antonio Aparicio és un d’aquests casos.
Aquest bomber conductor va entrar al Cos fa un
quart de segle, quan les coses eren d’una altra
manera: “abans tot es transmetia amb el bocaorella, sempre havies d’anar al darrere d’algú per
demanar-li que t’expliqués com funcionava
aquest o aquell altre vehicle”. Les coses han can-

E

l sergent Joan Canudas ha assistit al

viat en quant a la comunicació dels bombers i

desembarcament de la informàtica als

sembla que ‘El Manu’ és un dels responsables.

parcs de Bombers de Barcelona. Amb la

“Ara ho tens tot a mà. Cliques i et surt l’equipa-

perspectiva dels seus 28 anys de servei, ha

ment de cada vehicle, el motor, les mides, les

amb un llapis, una goma i un bolígraf”, han pas-

• El sergent Joan Canudas, al seu despatx del Parc de

sat a utilitzar l’ordinador en la seva tasca diària.

Bombers de la Zona Franca
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vist com els comandaments “que abans anaven
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escales. És fantàstic”, afirma entusiasmat. A l’Antonio li va anar molt bé conèixer la base de dades
per fer de monitor de conductors: “jo sabia com
funcionava un vehicle o una eina perquè ho havia
aprés amb la pràctica, però una altra cosa era
explicar-ho als altres. Els bombers que acaben
d’entrar t’ho pregunten tot, volen saber fins al
més mínim detall”. Aquestes dades concretes són
les que va aconseguir consultant el programa.
“Vaig treure moltíssima informació sobre potència i pes dels vehicles, o sobre els quilos exactes
que et dóna una macro, xifres que abans coneixia
de forma aproximada”, assegura aquest bomber
conductor de 49 anys. Les noves promocions tindran en ‘El Manu’ un valuós aliat i una eina clau
per millorar la seva formació tècnica. Un element

•

que facilitarà l’adquisició de competències i
habilitats

entre

les

noves promocions.
‘El Manu’ constitueix
un gran avantatge tant
per als bombers amb
una gran experiència
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com per aquells que

“Descobreixes
detalls que
passàvem per
alt; ara sabem
què tenim entre
mans i hem
guanyat en
seguretat”

Javier Martínez mostra la seva pròpia versió de ‘El Manu’

del Servei” explica el sergent Canudas, que afegeix: “Avui en dia els bombers toquen una multitud d’eines molt diverses: mecàniques, neumàtiques, tèrmiques. El bomers hem de ser especialistes en tot, i el programa permet veure-ho i conèixer-ho tot”.
La base de dades es pot consultar accedint als

porten menys temps al

ordinadors de qualsevol parc de Bombers de Bar-

Cos. En Javier Martínez fa tres anys i mig que for-

celona, a la xarxa del Servei i a les aules d’auto-

ma part de Bombers de Barcelona i accedeix al

formació. Però hi ha qui ha anat més enllà i ha

programa quasi a diari: “utilitzo la base per conèi-

adaptat ‘El Manu’ a les seves necessitats. “Jo fins i

xer al detall com funcionen els vehicles i el mate-

tot m’he fet una xuleta on hi tinc apuntades les

rial, hi ha molts aspectes que no t’ensenyen i que

quatre coses més difícils de recordar, detalls tèc-

pots trobar al programa”. “Estant de guàrdia

nics”, explica en Javier Martínez mentre extreu un

sempre aprofito per fer-hi una ullada”, afegeix.

petit bloc de la mida d’un telèfon mòbil, amb les
pàgines plastificades i perfectament enquadernat. A cada pàgina hi ha escrits detalls rellevants

Generalitzar la informació
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sobre el funcionament i les característiques de les

La gran virtut de ‘El Manu’ és que “posa a l’a-

eines i vehicles que utilitza en la seva tasca diària.

bast de tothom les característiques del material

“Totes les dades les he extret de la base de dades.

Els apunts estan plastificats per evitar que l’aigua

Manu’ permet prendre consciència de certs riscos

els faci malbé, però encara no són ignífugs”, bro-

en la manipulació del material i dels equipaments

meja en Javier.

de Bombers. “Consultant ‘El Manu’ descobreixes
detalls que abans podies passar per alt, ara

Coneixement és seguretat
Per tal de dur a terme un bon servei és fonaconeguin a la perfecció
el seu equip de treball.
Saber fins on pot arribar
una eina o un vehicle
permet treure el cent
per cent del seu rendiment i, alhora, també
evita endur-se sorpreses. En aquest sentit, ‘El

seguretat”, afirma l’Antonio. Ell mateix posa un
exemple: “quan llegeixes que un maneguet

“Abans tot es
transmetia amb
el boca-orella,
havies d’anar al
darrere d’algú
perquè expliqués
com funcionava
un vehicle”

suporta 700 quilos de pressió penses en el que et
podria passar si fallés. Si peta, segur que et forada. Abans podia veure un tub mig esquerdat i no
en feia cas, en canvi ara, si veig un maneguet en
males condicions, de seguida aviso que s’ha d’arreglar”.
Fer la feina més segura és, doncs, una altra de
les utilitats que aporta la base de dades del Cos al
dia a dia dels bombers de la Ciutat Comtal.

Seguir millorant
‘El Manu’ és ja una eina més en la tasca de
Bombers de Barcelona. La base de dades, però, no
està tancada. “De tant en tant es canvien subministraments de productes, entren noves eines i
equips, altres queden obsolets. El que cal es treballar pel manteniment i l’actualització constant
de la base de dades”, comenta el sergent Canudas. Amb la idea de créixer i modernitzar-se a
mesura que ho faci el Cos, cada nou vehicle i eina
que s’incorpori als parcs de la ciutat serà introduït
també dins el programa, perquè tothom pugui
conèixer i aprofitar al màxim les seves prestacions.
Una tasca vital per tal que la base de dades
segueixi sent més útil cada dia. Com diu el Javier
Martínez “ara el que cal és anar ensenyant als
demés a uilitzar el programa, perquè el coneguin
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mental que els bombers

sabem què tenim entre mans i hem guanyat en

i el facin servir”. Perquè així sigui ‘El Manu’ de
tots els bombers de Barcelona. 
• El bomber conductor Antonio Aparicio
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