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Impuls al rescat urbà

Nous materials de
rescat en alçada

Marc acadèmic per a 
la carrera del bomber

60 nous bombers
rejoveniran l’SPEIS 
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Seguim treballant per tenir
més efectius i millor equipats

Consolidar la capacitat
ope rativa de l’SPEIS i dotar
els seus professionals de
millors eines són prioritats mu -
nicipals. En aquest sentit, enguany
s’han pogut convocar 60 noves pla-
ces de bomber -més del doble que
al 2012- que permetran mantenir
l’operativitat del cos tot i  les jubila-
cions previstes.    

En paral·lel, s’ha treballat en la
incorporació de més i millors mate-
rials que garanteixin la seguretat
dels bombers. En aquesta línia, cal
mencionar la renovació de l’EPI de
l’SPEIS amb un nou casc lleuger,
uns pantalons d’intervenció i un

jaquetó lleuger molt resistent a l’a-
brasió, ignífug, elàstic i antiestàtic.
També s’ha renovat la flota de vehi-
cles de comandament. Mereix aten-
ció especial el nou A30 -en cons-
trucció- que facilitarà la direcció i
dotarà d’eines de gestió per a les
intervencions al lloc dels serveis. 

D’altra banda, els bombers
veieu, finalment, el fruit de la feina
dels últims anys en l’àmbit del res-
cat urbà. Des de principis d’any,
tots els bombers heu rebut forma-
ció en l’ús dels nous materials de
rescat dissenyats als darrers
temps i que estaran als parcs al
setembre. Aquest material arriba

EDITORIAL

amb un nou procediment i adaptat a
la normativa internacional per res-
pondre als diferents nivells d’urgèn-
cia, i per donar més seguretat als
efectius en els serveis de salvament,
rescat i treballs en alçada.

I tot plegat, en el marc d’un nou
Pla Director que es va començar a
elaborar el passat mes de novembre
de 2013 amb la participació de la
part social. Els 12 grups de treball
constituïts aleshores han estat apor-
tant idees i propostes. Ara ja som a
la fase final del projecte, que té per
objectiu consensuar un document
que afavoreixi una major estructura-
ció i efectivitat del servei. 
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Renovació de la flota 
de vehicles de suport
Entre finals de 2013 i principis de 2014 l’SPEIS ha incorporat 15 vehicles lleu-
gers de comandament i auxiliars que han renovat pràcticament tota la flota
d’aquesta tipologia. Els vehicles, a més, ja incorporen els nous anagrames.

Seguint la nova identificació
aprovada per Bombers de
Barcelona, els nous vehicles de
comandament responen al codi
A, els vehicles mixtes a l’M, els
d’intendència de les divisions a
l’L i els de transport de persones
del departament de formació a
l’F. Simultàniament a l’entrada en
funcionament dels nous vehicles,
s’han retolat totes les furgonetes de
tasques operatives amb el codi J, per
a vehicles auxiliars.  

Vehicles mixtes
Per cobrir les necessitats d’inten-
dència de parc, els desplaçaments
de dotacions, dur a terme les ges-
tions dels caps de parc, etc. s’han
incorporat els vehicles mixtes de
transport de material i de persones.
L’objectiu ha estat garantir que cada
parc disposés d’almenys dos vehi-
cles d’aquest tipus, model Renault
Kangoo Maxi. Aquests nous vehicles

tenen cinc places i espai de càrrega
per a tres caixes d’estiba de material.
Tots els parcs han incorporat dos
vehicles M nous, tret de Vall d’Hebron
i Zona Franca, que disposaran d’un
nou M més un tot terreny o furgone-
ta de transport.

Vehicles de comandament
Als dos vehicles de comandament
existents s’han incorporat quatre de
nous. Aquests, Nissan Xtrail, estan
destinats a cap de guàrdia, caps de

sector, cap de dia i cap d’opera-
cions. També s’han renovat els
vehicles d’intendència de les dife-
rents Divisions i Unitats, pel que
s’han incorporat cinc Seat Altea
amb codi L. D’altra banda, ja ha
entrat en servei una furgoneta de
transport per a nou persones i
material per al Departament de
Formació i s’han adjudicat dues
furgonetes d’aquest tipus més que
entraran en servei, aproximada-
ment, a l’octubre.
En aquests moments, també s’està
construint un Centre de Coman -
dament de Bombers sota l’anagra-
ma A30. Amb aquest nou equipa-
ment es pretén donar suport a la
gestió d’aquelles intervencions d’es-
pecial complexitat. El vehicle coordi-
narà exclusivament dotacions prò-
pies de l’SPEIS i estarà equipat amb
quatre grans pissarres per gestionar
els mitjans existents, els canals de
comunicació i per expressar gràfica-
ment la solució tàctica implantada.

CANDENT

M11, vehicle mixte de transport de material i persones

A02, vehicle de comandament
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L’SPEIS està construint
l’A30, un Centre de
Comandament per coordinar,
únicament, les dotacions
pròpies del cos

A principis d’any es va posar en
marxa un programa de manteni-
ment preventiu d’aquelles eines
que, a causa de la seva complexi-
tat, necessitat de fiabilitat i risc
associat, requereixen una inspec-
ció i manteniment de forma pe-
riòdica tot i no manifestar inope-
rativitat. A les eines elèctriques,
mesuradors de gasos i vestits
químics que ja es revisaven, s'a-
fegeixen ara les eines hidràuli-
ques, coixins i ternals de palanca.

El Ford V8 de 1948, com nou
A més de la renovació de la flota, en el transcurs d’aquest any, s’han fet algunes
operacions de restauració de vehicles antics del Servei. El vehicle que ha absor-
bit la major part dels esforços de Bombers ha estat el Ford V8 (BT7) de 1948,
que ha estat íntegrament reparat tant a nivell de motor com de carrosseria.
També s’han fet operacions de restauració a les rodes de la Delahaye 84PS
(Genoveva) i de l’autoescala Magirus EG1.

Manteniment preventiu 

4 nous BULs
Després de l’entrada en servei del
B125 a començament d’any, i corre-
gits els petits desajustos existents,
actualment s’està finalitzant la cons-
trucció de quatre autobombes de
les mateixes característiques.
Aquests BUL es posaran en marxa a
finals de setembre, un cop duta a ter-
me la formació corresponent. f

F26, furgoneta de formació

A30, centre de comandament
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NOTÍCIES

nic Superior. Aquestes places es co-
briran a través de dues convocatòries,
una per a cada categoria. Els tècnics
mitjans han de ser arquitectes o en-
ginyers tècnics o disposar d’una titu-
lació universitària equivalent, i els tèc-
nics superiors han de ser arquitectes
o enginyers superiors.f

El Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament incorpo-
rarà enguany 60 nous bombers,
molt necessaris per mantenir la ca-
pacitat operativa del cos. A aquesta
convocatòria, que es realitzarà a tra-
vés de concurs oposició, s’hi han
presentat 1.930 persones: 1.848
homes i 82 dones. Les 60 perso-
nes que superin el procés faran el
curs bàsic a l’Escola de Bombers
de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.

Requisits per
als nous bombers
En la línia de la convocatòria ante-
rior, enguany tampoc s’ha fixat cap
edat límit per als aspirants i se’ls hi
ha exigit, de nou, estar en posses-
sió del carnet de conduir en la cate-
goria C. La fase d’oposició constarà
de nou proves, totes eliminatòries
tret del test de coneixements gene-
rals. Pel que fa a les proves físiques,
consistents en la realització de cinc
exercicis, els aspirants seran quali-
ficats com a apte o no apte i no
se’ls donarà puntuació numèrica,
tal com es va fer en la convocatòria
de 2012.

7 nous tècnics
Aquest any l’SPEIS també convoca,
mitjançant concurs oposició, quatre
places de Tècnic Mitjà i tres de Tèc-

60 bombers i 7 tècnics
entraran a formar part
del cos aquest any 

L’SPEIS es
rejoveneix

1.930 persones s’han
inscrit en la convocatòria
d’oferta pública per cobrir
les 60 places de bomber

Pràctica dels bombers de la
convocatòria de 2012 a l’ISPC



per Jordi Secall, vetllarà pel bon fun-
cionament de la xarxa de parcs del
Servei, i la UO de Desenvolupament,
que encapçala Rubén Estela, vetlla-
rà pel correcte funcionament dels
torns de treball. 
Un altre dels canvis de la nova orga-
nització és que s’ha suprimit la
Direcció Adjunta per donar pas a la
Divisió de Planificació. D’aquesta
depenen la Unitat de Procediments
–dirigida per Rafael Álvarez– i la
Unitat de Recolzament Tècnic
–encapçalada per Antonio Cabeza–.
L’SPEIS porta tot el 2014 treballant
ja sota aquest nou esquema. f
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L’Ajuntament reorganitza 
l’estructura de l’SPEIS 

Un decret d’alcaldia va modifi-
car l’organigrama i les funcions
de la direcció del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament. Aquest decret ha
suposat la reorganització de pràcti-
cament tota la direcció de l’SPEIS,
ja que ha suprimit algunes de les
divisions que treballaven fins ara i
n’ha creat de noves. 
Per aquest decret d’alcaldia, es cre-
ava la Unitat Normativa, adscrita a
Pro tecció Civil i Prevenció, divisió
dirigida per Joan Pedreny. La Unitat
Normativa té com a funció principal
intervenir en matèria urbanística per

assegurar el compliment de les nor-
mes relatives a la protecció contra
incendis o altres riscos. També, pre-
parar reglaments en l’àmbit de la
prevenció o dur a terme funcions
reglades de prevenció. Jeràr qui -
cament per sota de la Divisió de
Protecció Civil i Pre venció també se
situa la Unitat de Protecció Civil,
encapçalada per Jordi Asín. 
La nova estructura de Bombers de
Barcelona ha suprimit les Unitats
Territorials 1 i 2 per donar pas a la
Unitat Operativa Territorial i a la
Unitat Operativa de Desenvo lu -
pament. La UO Territorial, dirigida

Des d’aquestes pàgines no volem
deixar d’agrair al company Jordi
Secall la seva tasca com a director
de la revista de Bombers. Jordi

Secall va començar la tasca de
director a mitjans de 2009 i durant
els prop de cinc anys, fins a finals de
2013, que l’ha dut a terme, s’ha

implicat molt en la seva elaboració.
Agraïm la seva constància i dedica-
ció per fer de la revista un element
de l’interès de tots els bombers. 

Direcció SPEIS
Manel Pardo

Divisió d’Operacions
Miguel A. Fuente

Divisió de Protecció
Civil i Prevenció
Joan Pedreny

Divisió de Planificació

Unitat de
Protecció Civil

Joan Asín

Unitat
Normativa

Unitat Operativa
Territorial
Jordi Secall

Unitat Operativa
de Desenvolupament

Rubén Estela

Unitat de 
Procediments
Rafael Álvarez

Unitat de
Recolzament Tècnic

Antonio Cabeza

Canvi en la direcció de la Fahrenheit 451



Aquests reconeixements consistei-
xen, principalment, en la verificació
d’accessos per als vehicles de bom-
bers, en el coneixement de l’entorn i
en la revisió dels hidrants per a l’abas-
timent d’aigua als vehicles del Servei. 
El segon nivell, de protecció de les
zones forestals, consisteix a incre-
mentar les autobombes en aquestes
zones. A partir de certs nivells mesu-
rats d’humitat relativa de l’aire, direc-
ció i velocitat del vent i temperatura
mitjana, s’activen la pre-alerta meteo-
rològica o la pre-alerta crítica. La pri-
mera comporta el desplaçament d’al-
gunes dotacions cap a les zones
forestals, en el segon cas, aquests
mitjans s’incrementen per l’augment
del risc. 

Campanyes específiques
De cara a millorar la nostra interven-
ció, en cas d’un eventual servei a les

platges de la ciutat, des de Bombers
s’ha realitzat una campanya de verifi-
cació dels accessos per als vehicles
del Servei i de coneixement del
terreny, prèvia a l’inici de la temporada
de bany –des de mitjans d’abril fins a
mitjans de juny–.
Abans de la revetlla de Sant Joan,
l’SPEIS també va realitzar una cam-
panya d’inspeccions a locals i casetes
de venda de pirotècnia i a les fogue-
res del carrer, per verificar el compli-
ment de les normatives de seguretat.
La nit del 23 de juny, com és costum,
els efectius d’intervenció de la ciutat
es van incrementar, amb l’objectiu
de poder donar resposta a la major
demanda de serveis que tradicional-
ment es produeix aquesta nit. Al ma-
teix temps, es va reforçar el personal
al Centre de Gestió d’Emergències
de Bombers, ubicat a la Sala Conjun-
ta de Comandament.f
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Per a una millor protecció de la
Serra de Collserola, Bombers
de Barcelona actua en dos ni-
vells. D’una banda, amb els progra-
mes de prevenció operativa i de l’al-
tra, durant tot l’estiu, amb l’increment
de la protecció de la serra en funció
de les condicions meteorològiques,
mesurades des de l’Observatori
Fabra. 

Prevenció operativa
Les activitats preventives es desen-
volupen en tres fases. La inicial, de
reconeixement dels diferents barris
de Collserola, es va dur a terme a l’a-
bril. La intermitja, que va tenir lloc
durant el mes de maig, va consistir en
el reconeixement de les fronteres
entre les fases urbanes i forestals. I la
final, que és de reconeixement del
terreny, es perllongarà fins a la fi de la
campanya. 

L’SPEIS reforça l’opera-
tiu forestal, realitza ins-
peccions a les casetes
de pirotècnia abans de
la revetlla de Sant Joan
i du a terme accions
preventives als acces-
sos a les platges de
Barcelona

Preparats per a l’estiu

NOTÍCIES
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Bombers va participar en 13.918
intervencions durant el 2013, un
5,6% menys que l’any anterior. Si
desglossem per tipologia d’interven-
ció, constatem que l’SPEIS va inter-
venir en 3.259 incendis o explosions,
un 9,5% menys que el 2012, però va
efectuar 3.580 assistències tècni-
ques, un 11,7% més. L’increment d’a-
questes, però amb reducció de focs,
és positiu en el sentit que els incendis

i explosions són serveis de molt més
risc per als bombers. Els equips sani-
taris del Cos, d’altra banda, van realit-
zar 1.637 assistències sanitàries, una
dada lleugerament inferior a la de
l’any anterior. 

Menys falses alarmes
Una altra de les xifres positives que
ens ha deixat el balanç de 2013 és la
reducció, en més d’un 26%, de les fal-

ses alarmes. Els efectius van haver de
sortir dels parcs prop de 500 cops
menys que en l’any anterior per aten-
dre emergències inexistents. Això re -
flecteix la major consciènciació de la
gent. En aquest sentit, és bàsica la di -
vulgació de la prevenció, i l’SPEIS va
prendre part en 1.377 accions de di -
vul gació de la prevenció el 2013. Tam -
bé, va participar en sis simulacres. f

350 incendis menys
L’SPEIS registra durant el 2013 un 5,6% menys de
serveis operatius  

Bombers de Barcelona
registra un 9,5% menys
d’incendis o explosions
durant el 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Salvaments 4.090 4.065 3.588 3.904 3.908 (+0,1%)

Incendis i explosions 3.608 3.564 3.119 3.605 3.259 (-9,5%)

Assistències tècniques 4.108 3.947 3.554 3.204 3.580 (+11,7%)

Prevenció operativa 1.104 1.063 1.750 2.180 1.799 (-17,4%)

Falses alarmes 2.810 2.776 2.522 1.859 1.372 (-26,1%)

Total serveis operatius 15.720 15.415 14.533 14.752 13.918 (-5,6%)

Evolució de l’activitat operativa de Bombers de Barcelona
(Entre parèntesi, la variació respecte del 2012)

Sant Andreu
2.802 sortides
-15,5%

Vall d’Hebron
2.198 sortides

+8%

Vallvidrera
282 sortides
-43,2%

Llevant
3.472 sortides

+0,9%

Montjuïc
2.767 sortides

-7,5%

Eixample
4.967 sortides

-1,9%

Zona Franca
709 sortides
-13,6%

Nombre de sortides per parcs

TOTAL SORTIDES* 17.840 / -4,8 * Un servei pot generar sortides des de diferents parcs 



Durant la segona quinzena de
juny s’ha produït el trasllat del
magatzem de vestuari, que se
situava al Dipòsit A –carrer de
la Guàrdia Urbana–, al Parc de
Montjuïc. Fins ara, aquest parc
acollia el magatzem d’eines, però
aprofitant l’alçada de l’edifici s’ha
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NOTÍCIES

Un únic magatzem 
per a eines i vestuari

La direcció de l’SPEIS es va
traslladar al carrer de la Guàr-
dia Urbana, on treballa des del
7 d’abril. Així, el Servei va poder
deixar les oficines del carrer
Llacuna, de lloguer, i que suposaven
un elevat cost per a l’Ajuntament.
Les actuals oficines s’han disposat
en un edifici municipal, on ja s’hi ubi-

La Direcció de l’SPEIS ja
treballa a la nova seu

cava el Departament de Logística i
Infraestructures. Els nous espais
comprenen quatre sales de reunions,
aules de formació i un vestíbul on
s’exposen miniatures de vehicles de
bombers. A la nova seu s’hi ubiquen la
Divisió de Protecció Civil i Prevenció,
la Divisió de Planificació i la Divisió
d’Operacions. f

S’habilita un altell sobre el magatzem de material
operatiu per ubicar-hi la roba

pogut construir un altell de 145m2

per a la roba. Per facilitar-hi l’ac-
cés, s’ha habilitat un muntacàrre-
gues. El trasllat del vestuari al Parc
de Montjuïc millorarà l’eficiència
dels recursos, ja que amb un sol
desplaçament els bombers podran
recollir tot el material necessari.f

El Cau 
recupera
una espasa
de principis
del segle XX
El Cau del Jubilat ha comprat en
un antiquari una espasa que va
pertànyer a un comandament de
Bombers de Barcelona a principis
del segle XX. A l’empunyadura de
l’espasa, que s’ha fet restaurar, es veu
l’escut de l’Ajuntament. Els bom bers
jubilats segueixen ara la pista d’una
altra espasa que havia portat un cap de
Bombers pels volts de 1930. f

Nova seu de la direcció de l’SPEIS



M AT E R IA L S  I E Q U IP A M E N T S

EPI renovat
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Jaquetó lleuger
El nou jaquetó està realitzat amb material molt resistent a l’abrasió, ignífug,
elàstic i antiestàtic. Té una densitat de 230g/ m2, el que li confereix certa
lleugeresa tenint en compte les seves prestacions. E l disseny busca donar-
li visibilitat i és harmònic amb el jaquetó de foc existent. E l seu ús bàsic serà
per a focs forestals i per a serveis on els riscos tèrmics i mecànics estiguin
controlats. E l jaquetó substitueix l’anterior camisola d’intervenció.

Casc lleuger
Aquest E P I complementa el casc integral existent i està especialment indi-
cat per a focs forestals, assistències tècniques i salvaments. És compatible
amb tots els accessoris del casc integral i els vehicles portaran protectors
auditius especialment dissenyats per aquest equipament. 

Pantalons d’intervenció
Aquests pantalons poden portar-se com a E P I sol o sota el sobrepantaló. Com
a novetat, incorporen fibres elàstiques i antiestàtiques combinades amb el tei-
xit de base i bandes fotoluminiscents i retroreflectants sota el genoll per millo-
rar la seva visibilitat. Per últim, disposa de dues butxaques laterals, dues pos-
teriors i reforços als genolls i entrecuix. 
Aprofitant aquestes novetats s’ha realitzat una nova instrucció d’ús de tota la
roba de parc i E P Is que integra el llistat d’Equips Personals d’Intervenció, el
vestuari, els períodes de reposició, les tipologies d’uniformitat i el nivell de pro-
tecció, la imatge gràfica, la sistemàtica d’utilització de les diferents peces, la
sistemàtica de neteja, descontaminació i manteniment del vestuari i equips i la
sistemàtica de desinsectació de persones, vehicles i E P Is. 

Des de principis d’any, tot el personal
de l’S PE IS ha rebut formació dels nous
equipaments, en l’àmbit del rescat, que
s’incorporaran al setembre i que s’han
dissenyat du rant els últims anys.
Aquest material respon als diferents
nivells d’urgència i vol donar més segu-
retat als efectius distingint entre salva-

Nou material de rescat
ment, rescat i treballs en alçada. Cal
destacar la incorporació de la corda
única amb dues homologacions –com-
pleix la normativa de corda semiestàti-
ca i dinàmica–, el sistema d’assegura-
ment mitjançant el dispositiu ‘R IG’, la
necessitat de treballar amb doble cor-
da amb dispositiu anticaigudes ‘ASAP’

en serveis que no requereixen urgèn-
cia immediata, el sistema per remuntar
per corda amb puny ‘AS CE NS ION’,
ma terial especial per realitzar manio-
bres amb lliteres o politges, i els sacs
de salvament específics per a auto-
bombes, furgons de salvament, auto-
escales i per fer pràctiques als parcs.�

El Servei realitza una nova instrucció de tota la roba de parc i EPIs aprofi-
tant la incorporació de noves peces a l’equip dels efectius



FORMACIÓ

La carrera professional
dels bombers, en marxa
La formació inicial s’adapta al Cicle de Grau Mitjà. Els bombers amb dos
anys d’experiència poden sol·licitar el reconeixement d’una part del Cicle

L’entrada en vigor del Cicle For -
matiu de Grau Mitjà de Tècnic
en Prevenció, Extinció d’Incen -
dis i Salvaments –actualment en
fase d’adaptació al títol estatal de
Téc nico en Emergencias y Protec -
ción Civil– ha estat un element clau
en la formació dels bombers, ja que
dóna un marc formal, oficial i de re -
coneixement acadèmic a la profes-
sió mitjançant la via de l’experiència
professional i la docència. Els bom-
bers de la darrera promoció ja van
realitzar el curs bàsic i les pràctiques
d’acord a una part d’aquest cicle for-
matiu, pel que en acabar-lo se’ls va
reconèixer una part important d’a-
quest cicle (1.252 de les 2.000 ho -
res del Cicle Formatiu). 

Reconeixement acadèmic
de l’experiència
Els bombers de l’SPEIS amb una
ex periència mínima de dos anys,
gràcies a un decret del De -
partament d’Ensenyament de la
Generalitat, han pogut sol·licitar el
reconeixement d’una part del cicle
formatiu de grau mitjà. Per obtenir la
resta d’Uni tats Formatives que con-
figuren el Cicle, es tindrà en compte
la formació realitzada pels efectius.
Ara, s’està treballant per adaptar la
formació de la resta de categories
al títol de Tècnic Superior en Coor -
dinació d’emergències i protecció
Civil  (Cicle formatiu de grau supe-
rior). Amb això, es busca reglar la
carrera professional dels efectius
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Una de les pràctiques 

realitzades durant el 2013



del Servei de Prevenció, Extinció d’In -
cendis i Salvament, que començaria
amb el Cicle de Grau Mitjà i acabaria
amb un Grau i/o Màster.  

Com ha canviat la formació?
L’SPEIS també ha adaptat la seva
formació contínua amb la posada en
marxa del cicle formatiu. Ara es bus-
ca ajustar, en la mesura del possible,
la formació impartida a les uni tats
formatives del títol i, a més, que els
formadors i monitors tinguin el reco-
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50 nous
formadors

neixement de l’Institut de Se gu retat
Pública i que en siguin formadors
del propi Institut. Aquest 2014, a
més, s’ha doblat la quantitat d’hores
dedicades a la formació, passant de
les 24 de l’any passat a les 48
actuals. L’objectiu, però, és tornar-
les a incrementar perquè tot el per-
sonal d’intervenció acabi dedicant
72 hores a formació a l’any, l’equiva-
lent a tres guàrdies. 
Pel que fa als continguts de la for-
mació inicial de bomber, el principal
canvi respecte al que es feia abans
de l’entrada en vigor del cicle de
grau mitjà ha estat la incorporació
d’un mòdul d’anglès tècnic. El con-
tingut de la resta de mòduls ja s’im-
partia, tot i que ara s’ha reordenat i
academitzat.
Pel que fa als comandaments, s’ha
iniciat una nova línia formativa: s’ha
començat a assistir a l’ENSOSP
(École Nationale Supérieure des Of -
ficiers de Sapeurs-Pompiers), Es -
cola de Bombers de França, en

comptes de fer-ho a The Fire Service
College d’Anglaterra.

Col·laboració amb
l’Escola de Bombers 
Aquest nou escenari formatiu amb
reconeixement acadèmic és una
oportunitat per reestructurar la for-
mació no només per a l’Ajuntament
de Barcelona, sinó també per a la
resta de cossos de bombers. En
aquest sentit, la col·laboració entre
l’SPEIS i l’Escola de Bombers de
l’ISPC és molt més estreta i es con-
creta en les  propostes de creació de
noves línies formatives, en el disseny
de continguts i fins i tot en la selec-
ció i formació de formadors. Inclús, hi
tenim algun membre de l’SPEIS com
a coordinador en l’estructura de l’Es -
cola de Bombers.
Aquesta col·laboració s’estén també
a Bombers de la Generalitat, ja que
aquest any, per primer cop, forma-
dors de l’SPEIS han instruït efectius
de la Generalitat.f

L’any 2013 l’Escola de Bombers
de l’ISPC va organitzar una con-
vocatòria específica per a Bom-
bers de Barcelona en la que van
ser seleccionats 73 docents en-
tre formadors i monitors. En-
guany, la Generalitat ha fet una con-
vocatòria conjunta per a Bombers de
la Generalitat i de l’Ajuntament de
Bar celona, en la que s’incorporaran
50 nous formadors. El procés selectiu
finalitzarà abans de l’estiu i en el mes
de setembre els nous formadors rea-
litzaran un curs, d’una setmana, en el
que treballaran sobre noves tècniques
pedagògiques i metodologies per a
l’aprenentatge amb l’objectiu de bus-
car la màxima participació i implicació
dels alumnes.f

Formació a l’ENSOSP 

(Escola de Bombers de França)

L’SPEIS treballa
conjuntament amb l’Escola
de Bombers de l’ISPC per
a la construcció d’un nou
model formatiu a Catalunya



El 7 de gener es va produir, per
causes desconegudes, un incen-
di al carrer Provença 374. En arri-
bar, els bombers van poder veure fla-
mes sortint pel balcó amb molta vi-
rulència. Per atendre aquest servei
es van desplaçar nou dotacions de
l’SPEIS que van procedir a un atac
simultani al foc amb dues línies d’ai-
gua interiors i amb una autoescala,
per protegir, així, les plantes superiors.
El pis on es va produir l’incendi va
resultar molt afectat i hi va morir un
dels ocupants, un home de 78 anys,
però no va ser necessari evacuar la
resta de l’immoble. f

SERVEIS DESTACATS
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Dimarts 27 de maig, l’SPEIS va
rebre l’avís d’una fuita de gas al
carrer Duran i Bas, a tocar de
Portal de l’Àngel. Vuit dotacions de
Bombers es van desplaçar fins al lloc
de l’incident, on van desallotjar nou
edificis i un local comercial. Els efec-
tius van establir un perímetre de
seguretat que va afectar la Plaça

Mor una
persona 
en l’incendi
del seu pis

Fuita de gas al
cor de la ciutat

Carles Pi i Sunyer i un tram de l’Avin-
guda Portal de l’Àngel. 
La fuita es va produir per la per-
foració accidental d’una canonada
durant uns treballs al clavegueram
que es duien a terme a la via pública.
Els membres de l’SPEIS, juntament
amb la companyia de gas, van po-
der aturar la fuita dues hores des-

prés d’iniciar-se, aproxi-
madament. 
Bombers va inspeccionar
els immobles desallotjats
per comprovar que no hi
hagués acumulació de gas,
i progressivament tots els
veïns afectats van poder
retornar als seus habitat-
ges i locals. Els sanitaris
només van haver d’aten-
dre una persona que s’ha-
via marejat per la forta
olor a gas que se sentia a
la zona. f

La ruptura d’una canonada obliga a evacuar nou
edificis al Portal de l’Àngel

70 persones es queden atrapades
dues hores al Telefèric de Montjuïc
El 2014 va començar amb molta
feina per als bombers. La tarda
de l’1 de gener es va avariar el
sistema de transmissió del
Telefèric de Montjuïc deixant
atrapades a 70 persones en 15 cabi-
nes. Aquest servei es va organitzar
amb diferents sectors d’actuació i,
de forma simultània, es va treballar

en l’evacuació de les persones amb
l’ajut de l’autoescala i en la realitza-
ció de les maniobres necessàries per
poder moure el cable. L’SPEIS va
mobilitzar 11 vehicles per atendre
aquesta intervenció, en la qual es va
procedir al rescat de totes les perso-
nes que havien quedat atrapades
sense cap incidència.f
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Un tren de Ferrocarrils de la
Generalitat va xocar, el darrer
22 de maig, amb la part poste-
rior d’un autobús de TMB a la
Ronda del Port. L’accident es va
produir en un pas a nivell sense
barrera però senyalitzat, i només
van ser ferits els conductors
d’ambdós vehicles, ja que circula-
ven buits. 
El xoc va fer que la màquina del

Xoc de bus i tren al Port

Col·laboració amb Bombers de 
la Generalitat en dos focs de pis
Bombers de la Generalitat va
demanar la col·laboració de
l’SPEIS per a l’extinció d’un
incendi a Sant Adrià del
Besòs. Es tractava de dos focs de
pis simultanis en un carrer estret
de difícil accés, produïts el 17 de
gener. Bombers de Barcelona va
col·laborar amb tres tancs, dues
autoescales, una ambulància i els
vehicles del Cap de Sector i del
Cap de Guàrdia, tots dos presents
a la intervenció. Un dels bombers

de l’SPEIS va ser condecorat, per
la seva actuació en aquest servei,
amb la medalla del mèrit.  
Al marge de les moltes persones
ateses pels serveis sanitaris, dues,
de 70 i 90 anys, van resultar mor-
tes. El foc, de molta virulència, va
destruir completament dos dels
pisos de l’immoble –tercera i sete-
na planta–. L’escala també va
resultar molt afectada, l’ascensor
inutilitzat i les portes de tots els
pisos, calcinades.f

L’SPEIS ha de tallar un semàfor després
d’un accident de trànsit 

Bombers acudeix l’1 de febrer
a una col·lisió de dos vehicles,
un dels quals va acabar encas-
tat contra un semàfor. En arri-
bar al lloc dels fets, els bombers
van constatar que no era necessa-
ri efectuar cap excarceració, donat
que els ocupants dels dos vehicles
havien pogut sortir pel seu propi
peu. No obstant, després de ser

tren se sortís de la via i desplacés
uns metres l’autobús, tot arrencant
un tros de la tanca metàl·lica del
recinte de TMB.
Els efectius de Bombers van tancar
les claus dels dipòsits de gas de
l’autobús com a mesura preventiva
i van retirar part de la tanca me-
tàl·lica. El Cap de Sector Sanitari va
comprovar l’estat dels ferits, tots
dos amb policontusions lleus.f

atesos pel SEM i per sanitaris de
Bombers, es va decidir traslladar-
los a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
Per atendre aquest servei va ser
necessària l’autoescala del parc de
Sant Andreu. Amb ella, es va sub-
jectar el semàfor on s’havia incrus-
tat un dels vehicles. Després, es va
haver de tallar amb motodisc per
retirar-lo de la via.f
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PROCEDIMENTS

La voluntat de la Unitat de
Procediments és desenvolupar
eines comprensibles amb l’ajut
de diferents suports multimè-
dia. En aquesta línia, el procediment
‘Acci dents de Trànsit: Excarceració’, a
part de la fitxa resum habitual incor-
pora, per primer cop, tres vídeos en
flash. Per facilitar l’accés als matei-
xos, aquests tres vídeos ja estan dis-
ponibles a la base documental. 
Els vídeos obren una via a explotar a
l’SPEIS per la claredat de la informa-
ció que poden transmetre, ja que per-
metran veure i sentir les maniobres
efectuades pels bombers del cos. A

més, en realitzar-se a partir de mate-
rial enregistrat pels efectius de
l’SPEIS, tot el material que aparegui
als vídeos també serà propi de
Bombers de Barcelona. 
El fet d’incoporar vídeos a l’explicació
dels procediments, a part de perme-
tre mostrar les tècniques i materials
propis del cos, afegeix la possibilitat
de desenvolupar els continguts, que
fins ara es donaven en forma de text
o gràfic, de forma visual.
L’objectiu és anar incorporant petits
vídeos a la versió multimèdia dels pro-
cediments. Els tres primers, del PRO-
COP d’excarceració, mostren la for-

ma d’estabilitzar vehicles acciden-
tats per garantir un treball amb
seguretat. L’autor dels primers víde-
os ha estat el Guillem Larrubia, cap
de guàrdia assignat a la Unitat de
Procediments. f

Els procediments, 
ara també en vídeo
L’objectiu de la Unitat de Procediments és dissenyar eines de fàcil com-
prensió aprofitant els avantatges dels suports multimèdia. Per primer cop,
un procediment inclou, a part de la fitxa resum, tres vídeos integrats a la
base documental. 

Els vídeos de procediments
permetran veure i sentir les
maniobres d’intervenció
realitzades amb bombers i
materials de l’SPEIS

Accés a la base documental de l’SPEIS, on ja consten els tres vídeos del Procediment d’Excarceració
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Intervenció en Xarxa Elèctrica Urbana
Distàncies de seguretat

Tensió Distància de proximitat 
(tots els bombers)

Distància de perill (un bomber equipat)

Baixa Tensió (BT)
fins a 1000 Vca i 1500 Vcc 3 metres 0,5 metres

Podrà sobrepassar aquesta
distància si va convenient-
ment equipat

Mitja Tensió (MT)
25 kV 3 metres 1,5 metres

Només la perxa de salva-
ment pot sobrepassar aque -
sta distància

Alta Tensió (AT)
220 kV

5 metres 2,5 metres
Ningú ni res pot sobrepas-
sar aquesta distància

Molt Alta Tensió (MAT)
400 kV 7 metres

3,5 metres
4 metres en cas de

risc de llamp

Ningú ni res pot sobrepas-
sar aquesta distància

La Unitat de Procediments con-
tinua desenvolupament les
propostes de metodologia de
treball de totes aquelles tipolo-
gies d’intervenció que es van
considerar prioritàries per la
majoria dels bombers en l’estudi dut
a terme fa dos anys. Les necessitats
en l’àmbit de metodologia de treball
que es van descobrir amb l’estudi
van donar pas a la creació d’equips
de treball formats per especialistes

Els últims
procediments dissenyats

en les diferents ma tèries i coordi-
nats per un dels caps de guàrdia de
la Unitat. 
Properament, s’aprovaran dos pro-
cediments en els que s’ha treballat
durant els últims mesos: ‘Comu -
nicacions en intervencions’ i ‘Inter -
venció en Xarxa Elèctrica Urbana’.
Aquests seran els dos primers pro-
cediments que s’aprovin després del
canvi a l’organigrama de l’SPEIS.
En el cas del procediment d’inter-

venció en xarxa elèctrica urbana,
aquest detalla les distàncies de
seguretat, els elements de protecció
i descriu l’actuació més adient per a
cada tipus de risc. El fet que cada
comandament disposi ara de dos
canals de comunicació, implicarà
també algun canvi estructural dels
sistemes de comunicacions més
enllà del procediment, que pot coin-
cidir en el temps amb la renovació
dels equips de ràdio actuals. f

Exemple de fitxa resum



cional de Rescat en Accidents de
Trànsit, amb la participació dels 20
millors equips estatals, entre ells
els dos guanyadors del concurs
intern de l’SPEIS. En aquesta oca-
sió, a banda de les maniobres
específiques del concurs, es van
realitzar onze tallers formatius en
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SOM BARCELONA

A principis de maig, l’SPEIS va
celebrar el sisè concurs intern
d’excarceració. Enguany, com a
novetat, s’ha celebrat a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya junta-
ment amb Bombers de la Generalitat.
Els dos cossos de bombers van ser
qualificats pel mateix jurat, però cadas-
cun competia en una lliga diferent.
Per part de Bombers de Barcelona,
van participar-hi 13 equips, que prè-
viament havien fet dues pràctiques
al Parc de Llevant. Cada equip, com-
posat per sis membres, va haver de
fer front a una maniobra complexa
amb dos ferits, un d’ells greu i atrapat.
Els guanyadors van ser els equips
liderats per David Quintanar i Matías
Morenas, dels torns B de Sant An -
dreu i Eixample. 

L’SPEIS a l’encontre estatal
Entre els dies 10 i 14 de juny es va
celebrar a Bilbao l’Encontre Na -

els quals van participar tots els
membres dels nostres dos equips.
El concurs va tenir un altíssim nivell
per part dels 20 equips, i els de
l’SPEIS van quedar en les posicions
9 i 10. Però el més important és
que van tornar amb moltes idees
per poder aplicar al nostre cos i
millorar la qualitat de servei al ciuta-
dà que és, en definitiva, el nostre
principal objectiu. f

Experts en excarceració
El sisè concurs intern
d’excarceració s’organit-
za a l’ISPC juntament
amb Bombers de la
Generalitat 

Aquest any s’han
organitzat tallers formatius
en excarceració durant
l’Encontre Nacional on hi
van participar 12 bombers
de l’SPEIS

Maniobra complexa al sisè concurs intern d’excarceració

Un dels equips de
l’SPEIS a l’Encontre
Nacional a Bilbao



L’any passat es va organitzar
el primer concurs intern de res-
cat urbà perquè els bombers
comencessin a familiaritzar-se
amb el material específic d’a-
quest tipus de servei. El 2014,
però, els esforços s’han centrat a
què tots els bombers es formessin
al Parc de Zona Franca sobre els
nous materials de rescat que arriba-
ran als parcs al setembre. 
No obstant, no s’ha volgut deixar de
participar al concurs europeu, Grimp -
day, com a forma d’aprofundir el
coneixement en aquest camp. Per
això, l’equip guanyador del concurs
de 2013, el liderat per Pau Moreno,

va tornar a viatjar a Namur, Bèlgica,
per participar-hi.

Bona posició a Europa
La competició, a la que l’SPEIS va
aportar un jutge, va tenir lloc el passat
7 de juny. Al Grimpday van participar
37 equips, i el de l’SPEIS va quedar
en la posició número 10. Aquesta és
una molt bona classificació, més
encara si tenim en compte que molts
dels equips participants estan for-
mats per bombers especialistes que
només fan rescat vertical.
La meitat de l’equip, composat per Pau
Moreno, Albert Flores, Marc Fíguls,
Mario Bodas, Alberto Gelardo, Raúl

Hernández Tinoco i David Douglas, es
va desplaçar fins a Namur en un cotxe
del Servei per poder transportar el
material propi. Aquest equip ha estat
pioner a l’SPEIS en la introducció de
les competicions de rescat urbà, amb
tot el que això ha representat en l’evo-
lució del material i les tècniques que
aviat tindrem operatives al cos. f
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Impuls al rescat urbà
L’equip guanyador del primer concurs de rescat urbà de l’SPEIS repeteix a
l’europeu de Namur.

L’equip de l’SPEIS queda
desè de 37 al concurs
europeu més important de
rescat urbà, el Grimpday

L’equip de l’SPEIS al Grimpday, con-
curs europeu de rescat urbà
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ESPECIAL PATRÓ

La celebració de Sant Joan de
Déu va durar, aquest any, dos
dies. Durant el primer, el 7 de
març, 71 bombers jubilats el
2013 van rebre la Genoveva, 19
bombers van rebre la medalla
de bronze per 25 anys de servei
i 61, la de plata per 35 anys.
Aquest homenatge a la trajectòria
va tenir lloc, per segon any conse-
cutiu, al Saló de Cent. Després, dos
autobusos van traslladar als assis-
tents al Parc de Llevant per a l’ofre-
na floral. Però la festa no va acabar
aquí: el 8 de març, dia de Sant Joan
de Déu, el Parc de Montjuïc es va
omplir d’activitats esportives, gas-
tronòmiques i artístiques. 

Lliurament de medalles
Els actes oficials celebrats al Saló de
Cent van estar presidits pel primer

tinent d’alcalde, Joaquim Forn, i pel
director de l’SPEIS, Manel Pardo.
Pardo, que ha viscut el seu primer
Patró com a director de Bombers de
Barcelona, va fer un clam a preservar
l’experiència i la vàlua dels bombers
jubilats i dels que porten molts anys
en actiu. També va fer una crida a la
unitat de tots per elaborar un nou Pla
Director que respongui a les necessi-
tats del principal client de l’SPEIS: el
ciutadà. Forn, per la seva banda, va
agrair durant la cloenda la tasca i
dedicació dels bombers.
Durant l’acte al Saló de Cent, es va
retre homenatge als bombers que
porten 25 i 35 anys en actiu, als
que s’han jubilat enguany, i també
als companys Ricard Cervantes i
Juan J. Vandellòs, que van rebre la
medalla al sofriment per una inter-
venció de febrer de 1980.   

El patró es va celebrar de
nou al Saló de Cent on es
van lliurar 71 genoveves, 
61 medalles d’argent als 35
anys de servei i 19 medalles
de bronze als 25 anys

Presentació de vehicles
Un any més, la celebració del Patró
va servir per presentar alguns dels
nous vehicles de l’SPEIS. Així, a la
plaça Sant Jaume es van despla-
çar la nova autobomba lleugera B-
125, la nova ambulància S-25 i el
nou vehicle mixt de transport de
mercaderies i persones M-09. No
obstant, la protagonista va tornar a

Presentació de vehicles després de l’homenatge al
Saló de Cent

48 hores de patró

El Saló de Cent va tornar a acollir, enguany un dia
abans de la data oficial, l’homenatge als bombers en
commemoració del Patró del cos. L’endemà, 8 de
març, el Parc de Montjuïc va concentrar les activitats
lúdiques d’un Patró amb alta participació no només de
bombers, també de familiars i amics.
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ser la Genoveva, punt de mira dels
fla ixos tant dels bombers i dels
seus familiars, com dels nombro-
sos turistes que es van apropar a
l’històric vehicle.

Festa a Montjuïc
El dia de Sant Joan de Déu, dissab-
te 8 de març, va continuar la cele-
bració del Patró iniciada un dia
abans amb els actes oficials. Aquest
dia, el centre neuràlgic de la festa va
ser el Parc de Montjuïc, on es va
organitzar una exposició de fotos, un
torneig de ping-pong, curses i, fins i
tot, un concurs de paelles, guanyat
pels bombers del torn A de Montjuïc,
que després es van poder menjar. 
A banda d’aquesta part més festiva,
el Parc de Montjuïc també va acollir
el dia del Patró dues exhibicions,
una d’excarceració i una de rescat
urbà. Aquestes pràctiques van ser-
vir per mostrar als assistents,
sobretot als familiars i amics, qui-
nes eines i tàctiques usen els bom-
bers en la seva feina diària. f

   

De dalt a baix i d’esquerra a
dreta: Ofrena floral; Concurs de
paelles; Exhibició d’excarceració i
exhibició de rescat en alçada
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Els guardonats al Saló de Cent

ESPECIAL PATRÓ
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ACTIVITATS

A principis d’any es va reno-
var la Junta de l’ACE. Actual -
ment, cinc companys la confor-
men: la Míriam Galisteo, com a
presidenta, el Miguel López Án gel,
com a vicepresident, el Mario
Puerta, com a tresorer, l’Aleix
Elías, com a secretari, i el Xavi
Vicién com a vocal. 
La nova ACE vol donar una em -

L’ACE busca impulsar 
les activitats col·lectives

Una exposició repassa la història del cos
Bombers de Barcelona. Tre -
sors Fotogràfics és la mostra de
fotografies de diferents mo ments de
la història de Barcelona on els bom-
bers eren els protagonistes. A través
de 30 imatges, l’exposició recorria
els 180 anys d’història de Bombers
de Bar celona. L’expo sició, que es va
po der visitar a la Sala Ciutat del con-
sistori, va ser possible gràcies a la
feina de l’historiador Da niel Venteo,
que va comptar amb la col·laboració
del company Ricard Cervantes.f

penta a les activitats de grup, fo -
mentar la germanor i el benefici
col·lectiu. En aquesta línia, ja es tan
treballant de valent. Des de la festa
de reis, que va reunir entre 500 i
600 persones, fins a la diada social
del patró al Parc de Montjuïc, on es
van organitzar diferents tornejos,
exhibicions... i fins i tot un reeixit
concurs de paelles.f

La Cursa més femenina
La Cursa de Bombers va batre
enguany un nou rècord de parti-
cipació. Més de 27.000 corredors
van recórrer els 10 km d’aquesta po -
pular cursa que aquest any va comp-
tar amb una participació femenina
del 40%. Entre els bombers, el pri-
mer classificat, 42 de la general, va
ser Félix Pérez Sánchez, el segon,
49 de la general, Jaume Cónsola i
el tercer, 63 de la general, Ivan Ser -
rano. Com ja és tradicional, un grup
d’entre 40 i 50 bombers van córrer
amb l’equip d’intervenció.f
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Pilarín Bayés, autora de la litografia d’enguany, signant l’obra per als bombers. Fotografia: Ricard Cervantes
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