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al 2025

El nou Pla Director posa
èmfasi en la prevenció

L’SPEIS aposta per la
simulació d’emergències
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EDITORIAL

Un futur basat en la prevenció
2014 va ser clau per al futur
del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
D’una banda, es va aprovar el nou
Pla Director que detalla els objectius del Cos fins al 2025. De l’altra, van començar les obres per a
la construcció del Parc de la Prevenció. Aquestes dues fites van
molt lligades, ja que un dels principals objectius que estableix el
Pla Director per a Bombers és
l’impuls de la prevenció amb l’objectiu de reduir les emergències a
la ciutat. En aquest sentit, l’SPEIS
incrementarà la formació en prevenció a diferents col·lectius, tas-

ca que es veurà reforçada quan
entri en funcionament el nou parc
del carrer Lleida.
A part de l’empenta a la prevenció, el Pla Director 2014-2025
planteja garantir la màxima eficiència del Servei atenent les necessitats de la ciutadania, optimitzar la
distribució dels recursos i consolidar la Gestió Integral de les Emergències. Per això, incideix, tal com
marca la normativa, en la importància que Bombers sigui el responsable de la Gestió de les Emergències a Barcelona.
Aquest Pla Director és el resultat de la feina de 12 equips de

treball, incloent la part social del
Cos, durant un any, i ha de permetre respondre als nous reptes
de futur que afrontarà la ciutat de
Barcelona.
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CANDENT

Objectius marcats
fins al 2025
El nou Pla Director 2014-2025 posa èmfasi en la prevenció, la formació, i la
gestió de les emergències
El nou Pla Director, aprovat al
novembre, és fruit del treball
conjunt dels membres de Bombers i respon a la voluntat d’oferir una resposta òptima a les
necessitats ciutadanes en cas
d’emergència a Barcelona. El
principal objectiu ha estat adaptar el
Servei als nous reptes de la ciutat
tenint en compte els àmbits del
coneixement i la formació i la incorporació de millors tècniques i estratègies d’intervenció.
Per poder definir les necessitats, el
document analitza les intervencions
de l’SPEIS i els riscos que es pro4

dueixen a Barcelona, alhora que planifica les futures situacions que
s’hauran d’afrontar.

Funcions prioritàries
El Pla determina les competències
que hauran de tenir els bombers en
cada àmbit i que es dividiran en les
àrees de Prevenció, Protecció Civil,
les Operatives o d’Intervenció i les
de Gestió Interna i de Control de
Qualitat. El document fa èmfasi en la
necessitat de donar un paper molt
rellevant a les actuacions relacionades amb l’àrea de Prevenció amb
l’objectiu de reduir progressivament

el nombre d’incidències que es produeixen a la ciutat. Com a novetat, el
document proposa la creació d’un
departament d’investigació de sinistres per part dels bombers que tingui entre les seves funcions realitzar
les investigacions post-sinistre de
tots els serveis d’incendis amb víctimes o danys greus a les edificacions
i col·laborar amb la policia.
El Pla Director també remarca la
necessitat que l’SPEIS sigui el responsable de la gestió integral d’una emergència a la ciutat, des de
la seva planificació inicial, d’acord
amb el seu nivell de risc, fins a la
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La formació dels bombers
serà de mínim 72 hores i
incorporarà competències
tècniques i transversals
El nou Pla Director
subratlla la importància que
Bombers sigui el cos
responsable de la gestió de
les emergències a la ciutat

tat amb les màximes condicions d’eficiència i eficàcia. Per tal de donar-hi
compliment, en cinc dels sis parcs
operatius durant els 365 dies de l’any
hi haurà com a mínim: dos tancs, una
escala, una ambulància i un vehicle
de salvament, amb 17 efectius en
total. La plantilla necessària per gestionar l’SPEIS serà de 104 persones
als serveis centrals (oficines i centre
de gestió d’emergències) i de 130
bombers en el torn operatiu diari, preparats per actuar. En el cas del Parc
de la Zona Franca, la dotació de vehicles serà més reduïda perquè també
acull l’Escola de Formació.

Més pes per a la formació
recuperació plena, mitjançant la
coordinació dels plans d’emergència municipals.

Distribució dels recursos
D’acord amb el Pla Director s’estableix la consolidació del Model Barcelona als parcs de la ciutat. Aquest
model determina els recursos i el
material mínim necessari per tal de
respondre a una emergència a la ciu-

Un capítol sencer del document està
dedicat a la formació dels efectius i
estableix que aquesta serà de mínim
72 hores entre competències tècniques i transversals. Paral·lelament,
s’impulsaran accions formatives a tercers reforçant la informació sobre la
prevenció a les escoles, entre la gent
gran i entre d’altres col·lectius com
cossos policials o d’emergències mèdiques o empreses.

Dotació mínima de vehicles als parcs:

Objectius estratègics
• Garantir la màxima eficiència
del servei
• Optimitzar la distribució dels
recursos disponibles
• Consolidar la Gestió Integral
d’Emergències
• Definir la carrera i la promoció
interna dels bombers

En el marc de la formació operativa,
l’SPEIS també incorporarà les següents especialitats: submarinisme,
conducció de vehicles pesants, risc
químic i rescat d’alçada.
D’altra banda, el pla remarca la necessitat que els bombers comptin
amb formació sanitària, pel que es
capacitarà en aquest àmbit a tots els
efectius i tots els vehicles disposaran
d’equipament sanitari.

Gestió de les emergències
El nou Pla defineix l’estructura i funcions del CGE (Centre de Gestió
d’Emergències), que s’ha de constituir com el centre superior de coordinació i informació de l’estructura del
Sistema de Protecció Civil de Barcelona, fent les tasques de Gestió
Integral de les Emergències. Des del
CGE es coordinaran les accions i se
centralitzarà la comunicació exterior.
D’altra banda, es detalla els integrants del CECOR i els CECOPAL
en cas d’activació de Plans d’Emergència Municipal, així com els rols del
personal implicat.
S’estableix que el 112, al que
l’SPEIS estarà connectat, serà la
porta d’entrada de les trucades per
incidències i es fa èmfasi en el model
de gestió de les trucades, que ha de
ser el més eficient possible per assegurar el mínim temps de reacció dels
efectius.f
5
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NOTÍCIES

El Parc de la
Prevenció pren forma
Al novembre van
començar les obres
que transformaran
l’antic Parc del
Poble Sec

Imatges virtuals de com serà
el Parc de la Prevenció
Barcelona acollirà, a finals de
2015, un nou equipament que
integrarà un espai museístic
amb un centre de formació i
divulgació de la prevenció d'incendis. La singularitat del projecte
museístic farà que sigui el primer
centre d’aquestes característiques a
l’Estat, i l’aposta municipal és convertir-lo en un referent en la divulgació i la recerca en aquest àmbit dels
incendis. Alhora, el nou espai posarà
en valor el patrimoni històric del cos.
6

Com serà l’edifici?
Un cop reformat, el Parc de la
Prevenció tindrà prop de 1.500 m2
construïts. El projecte planteja la
rehabilitació integral de l’edifici tot
mantenint i donant valor als elements més característics com la
sala d’útils i la torre de pràctiques
tot respectant la quasi totalitat dels
elements arquitectònics existents.
L'estructura interna es reformarà i
distribuirà els diferents espais contemplats en quatre plantes.

El Parc de la Prevenció
tindrà 1.433 m2 i quatre
plantes per donar cabuda al
museu de Bombers, aules
de formació, centres de
reunió i zona de divulgació
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Bombers convocarà 20
places de formadors que
treballaran al Parc de la
Prevenció i a l’Aula de la
Prevenció que s’hi ubicarà a
Vall d’Hebron
La intervenció buscarà aconseguir
la major transparència entre els
espais, combinant els murs existents amb noves separacions de vidre, i integrar tot l’edifici en un recorregut de visita continu. A més, per
primer cop des de la construcció de
la caserna, les cobertes es faran
accessibles al públic.

Què inclourà?
El nou Parc de la Prevenció disposarà d’àrees d’exposició, divulgació i
formació de tot allò relacionat amb
la prevenció d’incendis. Els diferents
espais es dedicaran a exposicions
temporals i permanents de tot el patrimoni de Bombers de Barcelona,
amb més de mil peces de tota mena
entre les quals hi ha vehicles, equipament de tot tipus, vestits i equips
de protecció i un important fons
fotogràfic.
D’altra banda, tot l’edifici serà un espai que permetrà als visitants posarse a la pell dels bombers i experimentar amb les sensacions que es poden tenir durant emergències com
els incendis.
El centre disposarà de dues aules per
complementar les activitats formatives i informatives, i un espai de consulta que facilitarà l'accés als fons
documentals de Bombers de Barcelona, amb un ampli recull d’informació sobre la història dels bombers.
Per últim, el Parc de la Prevenció
incorporarà espais per al Cau del
jubilat i per a l’Agrupació Cultural i
Esportiva. f

Un Parc amb molta història

L’antic Parc de Bombers del Poble Sec, sobre el qual es materialitzarà el Parc de la
Prevenció, va ser dissenyat per l’arquitecte Emilio Gutiérrez, i es va edificar per a
l’Exposició Universal de l’any 1929. Va ser un edifici pioner: un parc de bombers
dissenyat per complir amb les necessitats del seu ús i adaptat a les noves exigències del servei. És el Parc de Bombers més antic conservat a l’Estat i l’única caserna de bombers històrica en peu a Barcelona.

Vall d’Hebron acollirà
l’Aula de la Prevenció

Plànol de la futura Aula de la Prevenció
En paral·lel a l’adaptació del Parc
del carrer Lleida, aquest gener
de 2015 han començat les obres
per construir l’Aula de la Prevenció al Parc de Vall d’Hebron.
El projecte preveu adequar un espai
de més de 160 m2 que contindrà una
aula de formació per als més petits,
un espai expositiu i la casa del foc.
Les obres duraran nou mesos, pel
que l’Aula estarà en funcionament ja

el proper curs escolar 2015-2016.
L’SPEIS convocarà 20 places de
formadors que treballaran als nous
espais habilitats per a la prevenció,
el Parc de la Prevenció i l’Aula de
Vall d’Hebron.
D’altra banda, al Parc de Vall d’Hebron
també s’ubicarà l’arxiu de la Gerència
de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, en
un espai que doblarà la capacitat de
l’arxiu actual. f
7

FRH 48-p.08-11 Notícies_Maquetación 1 10/02/15 16:23 Página 8

NOTÍCIES

Els 60 aspirants a bomber
ja es formen a l’ISPC
Dilluns 26 de gener, els 60 aspirants que van superar el concurs oposició
van començar la formació per esdevenir efectius de l’SPEIS

Els 60 nous aspirants a efectius a l’Escola de Bombers

Els 59 homes i la dona que van
superar les oposicions, ja han
començat la seva formació a
l’Escola de Bombers guiats pels
tutors Carlos Jimeno i Miquel Pintado, i pel coordinador Pedro Torres.
Aquest any, els bombers es formaran en dos grups per garantir la màxima eficàcia de les activitats formatives. Està previst que els nous efectius arribin als parcs, per a la fase de
pràctiques, a l’estiu, reforçant cada
torn amb 15 persones.
El programa que cursen ara a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) consta de 700 hores
i és selectiu i eliminatori. El curs es
8

puntuarà de 0 a 10, sent 5 la puntuació mínima per a la seva superació.
Durant aquesta fase, els participants
hauran d’assolir les competències
tècniques i transversals de cadascun
dels mòduls de què consta el curs:
fenòmens naturals i antròpics; atenció sanitària inicial en situacions
d’emergència; conducció i manteniment de vehicles d’emergència; suport psicològic; control i extinció d’incendis; operacions de salvament i rescat i operacions d’assistència tècnica,
entre d’altres.
Aquesta promoció serà la segona en
cursar la formació inicial de bomber
adaptada al cicle formatiu de grau
mitjà de Tècnic en Prevenció, Extinció

d’Incendis i Salvaments. Els bombers
que superin aquest curs continuaran la seva formació als parcs durant un any més. En acabar la fase
de pràctiques, se’ls reconeixerà una
part important d’aquest cicle formatiu (1.252 de les 2.000 hores).

Noves places el 2015
Aquest any, l’Ajuntament de Barcelona convocarà 60 noves places de
bomber en el marc de l’aposta per
mantenir la capacitat operativa del
Servei i garantir el rejoveniment de
la plantilla. Actualment s’estan preparant les bases de la convocatòria,
que mantindran la línia de la de
2014. f
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Plantilla tècnica reforçada
Durant el 2014 l’SPEIS va incorporar tècnics de diferents
especialitats per reforçar el

Servei. Entre les noves incorporacions, cal mencionar la de Jordi
Sans com a cap de la Divisió de

Planificació. Sans havia estat inspector de Bombers de la Generalitat i director de l’Escola de
Bombers. Així mateix, es va incorporar Ramon Toldrà, provinent de
Protecció Civil de la Generalitat,
com a tècnic en recerca i desenvolupament tecnològic adscrit a la
Direcció.
D’altra banda, el 22 de gener, després de seguir un programa formatiu
de dos mesos, van passar a formar
part de la plantilla de Bombers sis
nous auxiliars de sala al Centre de
Gestió d’Emergències: Núria Toran,
Leoncio Mbele, Jordi Boter, Pere
Beltran, M. Carmen Romero i Manuel Marchal.
Per últim, la Direcció de l’SPEIS va
nomenar el sergent Joan Abellán
coordinador de formadors en Risc
Químic. Abellán va assumir la
coordinació dels nous cursos al
gener. f

Rehabilitació integral
a Sant Andreu

Reconeixement de
l’ISPC a l’SPEIS

Zona de vestidors i dormitoris reformada
Entre juliol de 2013 i desembre
de 2014 es van dur a terme les
obres de reforma integral del
Parc de Sant Andreu. En una primera fase, es van adequar les instal·lacions elèctriques i de climatització,
que havien quedat desfasades. Des-

prés, es van reformar alguns espais
interiors com les zones de descans i
administració o el gimnàs. Per últim, es
van renovar els tancaments exteriors i
aquest mes de gener s’ha instal·lat un
ascensor. Durant les tasques, el parc
ha estat completament operatiu. f

El passat 19 de novembre, coincidint
amb la inauguració del nou curs a
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, en nom de l’ISPC, va
atorgar una distinció a Àngel López, tècnic de l’SPEIS, per la seva col·laboració,
i la del Cos, amb l’Institut.
9
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NOTÍCIES

Ampliem la cobertura
preventiva als barris

L’SPEIS farà una reguarda als focs pirotècnics de les festes majors dels
barris quan aquests tinguin més de 50 kg de càrrega pirotècnica
Si l’estiu de 2013 Bombers va
estar present a les festes dels
barris de Sants i Gràcia, el 2014
aquesta cobertura es va ampliar també a Horta o Sarrià,
entre d’altres. La participació del
Servei en aquests esdeveniments
consisteix a vigilar els espectacles
pirotècnics o els correfocs, com
abans es feia només en els actes
centrals organitzats per l’Ajuntament de Barcelona. A partir d’ara,
l’SPEIS farà una reguarda als focs
pirotècnics de qualsevol indret de
la ciutat quan es produeixi alguna
de les següents situacions: més de
10

50 kg de càrrega pirotècnica o
entorn d’arbrat o vegetació espessa
a menys de 300 metres.
La major presència de l’SPEIS a les
activitats dels barris ha estat possible
gràcies a l’acord d’ampliació de la jornada, que es vol incrementar amb la
incorporació dels 60 nous bombers.

Estiu sense sobresalts
La campanya d’estiu 2014 va tenir
uns resultats especialment favorables per la suma de dos factors: d’una banda, els episodis de pluja que
van mantenir la humitat del subsòl i,
de l’altra, l’increment de vigilàncies i

recorreguts que va realitzar Bombers. Així, els factors de risc es van
reduir i les pre-alertes meteorològiques i crítiques van disminuir notablement respecte 2013. En total, la
darrera campanya es van produir 20
incendis en entorns forestals de la
ciutat, la meitat dels quals al Parc de
Collserola, que no van cremar ni tan
sols una hectàrea. Tota la superfície
afectada va ser de matolls sense
afectació d’arbrat.
Pel que fa als recorreguts i reguardes operatives a Collserola, se’n van
dur a terme 546, un centenar més
que l’any precedent. f
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Impuls a la sostenibilitat
La Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat va endegar el
Pla Estratègic de Sostenibilitat
per promoure les bones pràctiques en aquest àmbit. Es tracta
d’un Pla transversal amb la participació del personal de l’SPEIS. Dins
del col·lectiu, algunes actuacions ja
s’estan portant a terme, com ara:
l’establiment d’un procediment per
gestionar correctament els recursos
tèxtils i materials a l’arribar al final
del seu cicle de vida; la millora en el
tractament de residus amb la propera incorporació dels nous recipients d’escumogen reutilitzables de
1.000 litres al Parc de Montjuïc; o el
nou sistema de gestió i recollida dels
olis residuals, tant els reutilitzables
com el tractament més sostenible

dels que no es poden reaprofitar.
El PES preveu gestionar la renovació
de la flota de vehicles en funció de
criteris ambientals i del seu cicle de
vida. També, optimitzar els consums
d’aigua de lavabos i dutxes i avaluar

la possibilitat d’utilitzar aigües freàtiques en els parcs. Per últim, un altre
dels objectius és implantar una recollida selectiva de residus més eficient
als edificis del Servei de Prevenció
Extinció d’Incendis i Salvaments. f

Més de 2.500 tuiters
segueixen als Bombers

Nota de
condol

En poc més d’un any, @BCN_Bombers, el
compte oficial de l’SPEIS a Twitter, ha
aconseguit superar els 2.500 seguidors.

Victima de la malaltia, el company
Ramón Salas Sirvent ens va deixar el
passat mes de juny, als 56 anys.
Membre de la promoció de 1978, formava part del Torn C de Llevant.
Volem donar el condol als seus familiars, companys i amics. f

Per fer-ho, s’han emès més de 400 piulades, incloent fotos i vídeos d’algunes intervencions.

11
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MATERIALS I EQUIPAMENTS

Renovació d’equipaments
durant el 2015
Aquest any l’SPEIS incorporarà quatre furgons de salvament, un contenidor de
risc químic i dues furgonetes de transport de persones per a Formació

Contenidor de risc químic
El segon trimestre de 2015, l’SPEIS comptarà amb un nou contenidor, K9,
de risc químic que substituirà l’actual després de 12 anys en funcionament.
La construcció s’emmarca en el Conveni amb l’Autoritat Portuària. El K9
estarà operatiu al Parc de Montjuïc i l’antic, el K1, s’utilitzarà com a element
formatiu al Parc de la Zona Franca.
El nou contenidor s’ha dissenyat tenint en compte les experiències de l’anterior i les aportacions dels efectius que més hi havien treballat. En aquest
sentit, cal destacar la incorporació del següent material nou: bomba neumàtica, compressor, ventilador ATEX, radiòmetre i canvi de model de vestit
nivell 3.
El material que carrega del contenidor es podrà alimentar amb bateries,
des de la xarxa o bé des d’unes plaques fotovoltaiques que s’instal·laran
al sostre.
12

El material de càrrega
del K9 es podrà alimentar
amb bateries, des de la
xarxa o des de les plaques
fotovoltaiques del sostre
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L’Hipofurgó torna a lluir

Furgons de salvament
multifuncionals
En aquest moment, s’estan construint quatre nous furgons de salvament per
substituir els quatre ‘Charlies’ més antics. El nou model segueix un concepte
diferent en aportar molt més material específic de forma ràpida per atendre
els diferents serveis: rescat en accident de trànsit, rescat en alçada, rescat
amb risc elèctric, estintolaments d’urgència, il·luminació, demolició, etc. Servirà
com a vehicle de suport en serveis on hagin de treballar les autobombes i sigui
necessari més material.
Els nous furgons es munten sobre vehicles Renault D12/Euro 6 amb canvi de
marxes automàtic Allison. Les dimensions seran semblants a les de les
actuals BUL, i incorporaran cabina simple per a tres persones, en compliment
del PROCOP 2.03 sobre accidents de trànsit.
Quant a la distribució dels materials, els furgons incorporaran dos armaris
davanters de 90 cm segregats de la resta de material per transportar els materials per a treballs verticals, i espai per a EPIs i ERAs. En les dues persianes posteriors, del costat del conductor (costat esquerre), s’ubicarà tot el material d’excarceració i estabilització –permet l’estiba de molt més material–. A les persianes posteriors del costat dret, s’ubicaran 12 puntals de construcció i les eines
de demolició i tall. Per últim, a la part posterior estarà el quadre elèctric del generador, amb una potència de 20 KVA amb tres sortides de 220V i una de 380V,
i és per on entraran i sortiran els taulons d’obra i dos plafons de fusta laminada.

L’SPEIS, en col·laboració amb la
Plataforma de Defensa del Patrimoni Històric de Bombers, està
duent a terme, des de fa un temps,
una tasca de rehabilitació de vehicles antics. Després de la reforma
del Ford V8 de 1948, ara s’ha rehabilitat l’Hipofurgó L. Renault de
1892. Un cop restaurat, es va estrenar als Tres Tombs de Sant Antoni.
Aquest vehicle s’emprava per al
transport de dotacions i mànegues i, juntament amb la bomba
Ludsvisbers i l’escala Paolo Porta,
va ser el primer equipament disponible a tres parcs de la ciutat per a
sortides “tipus Barcelona”, a finals
del segle XIX.
L’Hipofurgó és un carro de tracció
animal, quatre rodes amb molles,
fre ràpid, botzina de pedal, seient
per al conductor, llança, boleis i caixons, preparada per transportar
efectius. Entre altres eines, portava
12 mànegues de diferents gruixos i
llargàries des dels 20 fins als 40
metres.

Furgonetes
de Formació
El 2015 també està previst incorporar dues noves furgonetes de transport de personal per al Departament
de Formació. Aquests vehicles tenen
capacitat per a nou persones i els
seus equipatges.
13
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FORMACIÓ

A punt per a
qualsevol emergència
L’SPEIS participa en un simulacre d’incendi ferroviari a les instal·lacions
de l’estació de Gràcia de Ferrocarrils de la Generalitat

L’exercici va consistir en simular
un incendi a la màquina tractora
del tren, fet que fingia deixar el
comboi aturat a l’interior del túnel, a uns 50 metres de l’estació
de Gràcia, i obligava a desallotjar
una trentena de viatgers. L’SPEIS

va intervenir des dels parcs de l’Eixample, Llevant i Montjuïc amb tres
autobombes, tres ambulàncies, el vehicle d’aire i ventilació i dues unitats de
comandament per resoldre el rescat,
salvament i extinció. Però a més, va
servir per utilitzar per primera vegada
l’A-30, el nou Centre de Comandament Avançat de Bombers, preparat
per dirigir i coordinar tots els grups
actuants en emergències.
En el simulacre també es va posar a
prova el Pla d’Actuacio per Emergències en el Transport de Viatgers per
Ferrocarril del PROCICAT, el PEEM
per emergències en el transport ferro-

viari de viatgers de l’Ajuntament de
Barcelona i el PAU de la pròpia instal·lació, així com la capacitat i coordinació dels serveis operatius enfront
d’una gran emergència com aquesta
amb múltiples víctimes.f

El simulacre a les
instal·lacions de FGC va servir
com a prova pilot de l’A-30,
nou Centre de Comandament
Avançat de Bombers

Maniobres de gran
cabal d’aigua al Port
Bombers va dur a terme 10 maniobres al
mòdul 32-B del Moll de l’Energia conjuntament amb les empreses remolcadores del Port
D’acord amb el conveni amb
l’Autoritat Portuària, l’SPEIS
realitza maniobres de gran cabal d’aigua regularment. En aquestes maniobres participen el B408 de Zona Franca, el J-14 de
Montjuïc, el B-300 de Montjuïc o
Eixample, segons disponibilitat, i els
K-007 i J de Llevant.
En aquestes operacions, un cop atracat el remolcador en la posició adequada, es recupera el ràcord de ca14

dascun dels dos trams de 15m de
les dues sortides de la nau. S’acosta el J-14 a recules per muntar dues
instal·lacions de Ø150mm de les
quals es desenvolupen com a mínim
dos trams de mànega en cadascuna
i en el seu extrem s’hi connecten els
pentaconnectors. Cada pentaconnector alimenta 2 monitors de gran
cabal i un acortinador en la cinquena vàlvula.
Mitjançant el walkie amb banda ma-

rina, el comandament del servei i el
patró de l’embarcació es coordinen
per donar pressió a la installació
fins els 10Bar. Els remolcadors més
actuals que treballen al Port de
Barcelona equipen una bomba d’impulsió d’aigua contra incendis de
2.700 m3/h repartits entre els monitors propis i un rack de connexions
en un lateral de la nau amb dues
sortides de Ø150mm i vuit sortides
de Ø70mm. f
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Millorar les tècniques d’excarceració
per treballar més segurs
Els avenços en els elements de
seguretat tant passiva com
activa dels vehicles han fet que
els ocupants dels mateixos
cada cop viatgin més segurs,
però han incrementat els riscos i les dificultats per als rescatadors. D’aquí que sigui cada
cop més necessari millorar les tècniques de rescat en vehicles. Per
això, durant aquest 2015 es realitzarà un curs específic de comandament de maniobres d’excarceració
per a caporals i un curs de maniobres avançades per a bombers. Al
llarg del curs, que s’impartirà a la

Zona Franca, es destruiran uns
200 cotxes i es reproduiran uns 90
accidents de trànsit.
El Curs de Maniobres Avançades es
realitzarà en tres dies amb un total
de 18 hores entre teoria i pràctica
en les quals es plantejaran les possibles solucions a estabilitzacions
de vehicles, es duran a terme maniobres de creació d’espai interior
descol·lapsant sostres, manipulant
seients i pedals, etc. També es practicaran tècniques de primer i segon
nivell de desatrapaments físics amb
reconeixement de politraumàtics i
manipulació de ferits i es donaran a

conèixer maniobres avançades d’excarceració com el túnel, la catalana,
el desmunt lateral americà i amb
pistó o la vela. Per finalitzar el curs,
es plantejarà la resolució d’un accident de trànsit amb múltiples vehicles i ferits. f

Formació en risc químic a França
El passat novembre, dos caps
d’unitat, vuit caps de guàrdia i
quatre caps de parc van realitzar
un curs d’assessor de risc químic a l’ENSOSP (École Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers). El curs,
amb una part teòrica i de càlcul
complexa, es va basar en el sistema

d’organització de les emergències
químiques a França i en la figura de
l’assessor químic.
L’assessor químic és la persona que,
davant d’una emergència, assessora
al comandament operatiu de Bombers en les primeres decisions. Després, treballa en l’anticipació de diferents hipòtesis en permanent contac-

te amb el màxim comandament operatiu de l’emergència.
Es van tractar conceptes de seguretat i afectació a la població en risc
tèrmic, mecànic, químic i tòxic, distàncies de seguretat o temps de confinament introduint paràmetres de tipus i quantitat de producte de la fuita,
pressions i condicions climatològiques. Els càlculs es van aprendre a
fer primer a mà i després fent servir
un programa específic. La part pràctica es va realitzar a les instal·lacions
de l’ENSOSP i també en empreses
químiques de la zona de Marsella, on
es van realitzar simulacres.
La valoració dels alumnes va ser molt
positiva ja que, tot i ser un tema molt
complex i dens, es va plantejar d’una
forma suficientment clara i ben estructurada. L’SPEIS estudiarà la incorporació d’aquest curs a la previsió
formativa de la resta de tècnics, i
també la informació del sistema a la
resta de comandaments operatius.f
15
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SERVEIS DESTACATS

Quatre ferits en una
explosió a Ciutat Vella
El passat 11 de novembre, la
Guàrdia Urbana va requerir
l’SPEIS per una explosió amb
víctimes al carrer Bou de Sant
Pere. L’explosió, produïda al 4t 1a,
va provocar l’ensorrament tant d’aquest pis com del 5è 1a, així com
parcialment de l’escala i de les
cobertes de l’edifici afectat i del contigu al carrer Argenter.
Els bombers van accedir ràpidament a través de l’escala de la pròpia finca i de les dues finques dels
costats –es van tallar els subministraments de gas, electricitat i aigua
de les tres–.
En l’incident va haver quatre ferits,
dos dels quals van haver de ser tras-

Foto: BTV
lladats a l’hospital, i 29 persones van
haver de ser ateses pel CUESB. En
total, es van haver de desallotjar

quatre edificis, tres al carrer Bou
de Sant Pere i un al carrer d’Argenter.f

Un servei s’allarga
durant tres dies al Port
Durant tres dies, a principis de
juliol, l’SPEIS va dur a terme un
servei al vaixell Isabel del Mar
al Port de Barcelona. A causa d’una via d’aigua a la part de popa, el
vaixell es trobava escorat i l’aigua
ocupava diversos compartiments. El
servei va consistir a buidar el vaixell

d’aigua i a detectar on estava la via.
Un cop finalitzada aquesta tasca, els
responsables del Port i del vaixell es
van fer càrrec del mateix. Les dimensions del vaixell i la quantitat d’aigua
que hi havia entrat van provocar que
els efectius hi treballessin durant
tres dies seguits.f

16 veïns desallotjats per un foc
Un foc originat al segon pis d’un
immoble del carrer Sant Vicenç,
el 21 de desembre, va acabar
damnificant l’edifici en la seva
totalitat. Dos dels pisos de la sego16

na planta van quedar completament
cremats i la resta de l’immoble va quedar afectat pel foc i l’aigua de l’extinció, pel que 16 veïns van ser desallotjats –tres van ser traslladats a l’hospi-

tal per inhalació de fum–. D’aquests,
Serveis Socials en va reallotjar sis.
L’SPEIS va extingir l’incendi i va
refrescar i ventilar els pisos més
afectats. f
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6 tancs i 2 escales per fer Incendi en
front al foc en una nau
un pàrquing
de difícil
accés
Al carrer Cardener es va declarar,
el 27 d’agost, un incendi en un
pàrquing de quatre plantes de
profunditat. Amb línies de 25 i ajut
de la càmera tèrmica, es van localitzar
els vehicles que s’estaven cremant
per extingir el foc. L’accés als vehicles,
així com la posterior ventilació del
local, va ser molt complex degut a la
pròpia configuració del pàrquing. f
Una guspira d’un equip de soldadura va provocar un incendi, el 18
d’agost, en una nau de la Zona
Franca. Es tractava d’una nau d’uns
3.500 m2 destinada al triatge de residus procedents d’obres, amb estructura de bigues i pilars metàl·lics, coberta
de planxes metàl·liques i claraboies
cada sis metres. A l’exterior, s’hi van

localitzar un dipòsit de gasoil i un parell
de generadors elèctrics.
Per dur a terme l’extinció, van ser
necessaris sis tancs i dues escales,
en una intervenció que va durar vuit
hores. Un cop extingit el foc i ventilat
el recinte, es va inspeccionar l’estructura, que no presentava signes de
possible col·lapse.f

Un mur es desploma sobre
les vies del funicular de Montjuïc
L’1 d’octubre, un gran mur de
contenció que salvava un desnivell d’uns 12 metres entre el
restaurant El Xalet de Montjuïc i les vies del funicular, es
va trencar parcialment. Va caure
sobre les vies, arrossegant part de
les terres que sostenia. L’acumulació de terra i de restes del mur,
van deixar sense servei el funicular.
Després d’analitzar la situació del
talús i estudiar els plànols facilitats
per la propietat, es va decidir precintar la part del restaurant que llindava amb el talús –corresponent a
una ampliació del 2004–. f
17
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PROCEDIMENTS

L’SPEIS aprova 3 PROCOP
per adequar-se als nous
materials i normatives
La Unitat de Procediments aprova els PROCOP de Talls d’arbrat, Intervenció en xarxa elèctrica urbana i Prevenció de caigudes en alçada
Recentment, el Servei ha aprovat el PROCOP 4.09 d’Intervenció en xarxa elèctrica
urbana, que integra la sistemàtica d’intervenció en plaques fotovoltaiques. A més, la Unitat de Procediments ha actualitzat el PROCOP 3.03 de Talls d’arbrat amb la
revisió d’alguns apartats. Ara, incorpora la possibilitat d’utilitzar
casc lleuger, ulleres i protecció
auditiva. Amb aquests materials
els efectius podrien treballar més
còmodes en aquest tipus d’intervencions. La modificació del procediment ja s’ha introduït en tots
els formats.
Quant a les novetats en matèria de
procediments, també s’ha revisat
el PROCOP 4.07 de Prevenció de
caigudes en alçada. Aquest procediment recull l’aplicació dels
sistemes de treballs en alçada a
les intervencions que realitzem a
l’SPEIS, amb l’objectiu de millorar
la qualitat del servei i garantir al
màxim la seguretat dels bombers i
les possibles víctimes. Igualment,
s’adequa al nou material adquirit i
al nou sac de salvament.

Properes passes
La Unitat de Procediments treballa ara en l’elaboració de dos procediments, el de Fuites de gas,
que incorporarà aportacions de la
18

Detall de la fitxa del PROCOP de Prevenció de caigudes en alçada

pròpia companyia de serveis, i el
procediment de Risc elèctric interior, que serà complementari al de
Xarxa elèctrica urbana, ja en funcionament. Per a la preparació d’aquests nous PROCOP, s’han creat
dos grups de treball.
A part d’aquests dos, l’SPEIS té molt
avançada la redacció dels procediments d’Intent de suïcidi, Ventilació i
Focs forestals. També estan molt
avançades les revisions dels procediments de Comunicacions i de
Rescat d’Animals.
La Unitat de Procediments té com

a objectiu establir criteris operatius
d’intervenció en aquells aspectes
que el col·lectiu va considerar prioritaris. Així mateix, elaborar procediments
per adequar el Servei als canvis de
material i de normativa. f

Properament, s’aprovaran
els procediments de Fuites de
gas i Risc elèctric exterior,
per als quals s’han creat
grups de treball específics
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ENTREVISTA

“ Amb càlculs i
simulacions podem
conèixer els riscos”
Ramon Toldrà es va incorporar a l’SPEIS el passat setembre per gestionar tres
projectes: Anàlisi de risc químic, Simulació d’evacuació de persones i Simulació d’incendis en edificis.
En què consisteix la feina que
desenvolupa a l’SPEIS?
A l’SPEIS treballo en tres projectes
diferents. El primer és l’Anàlisi de risc
químic, on la meva feina consisteix a
calcular les conseqüències de possibles accidents. Les empreses que treballen amb productes químics fan els
seus propis càlculs però l’SPEIS busca tenir una visió global que comprèn
les diferents indústries, amb els riscos
associats a la seva proximitat, i també
el transport dels productes perillosos.
Això permet millorar l’actuació en cas
d’accident, i sobretot incidir en la prevenció en el cas, per exemple, de la
planificació urbanística.
I els altres projectes?
També treballo en la Simulació d’evacuació de persones, on fem servir un
programari específic per analitzar els
esdeveniments multitudinaris que tenen lloc a la ciutat. És important controlar com accedeix la gent a un esce-

“Les eines de simulació
tenen utilitats tant a l’hora
de planificar les
intervencions com en
l’àmbit de la prevenció de
les emergències”

Ramon Toldrà a la seu de l’SPEIS
nari concret de la ciutat, però, sobretot,
com en surt. La sortida és l’element de
més risc ja que usualment es produeix
de cop o es pot tractar d’una evacuació d’emergència, per això s’ha de
gestionar perquè sigui ràpida i segura.
Quins esdeveniments treballa
l’SPEIS amb aquesta eina?
Actualment estem preparant la gestió
del concert multitudinari que tindrà
lloc, de nou, a la platja del Bogatell per
la Mercè, però l’eina també servirà per
gestionar altres actes a l’espai públic
que tindran lloc durant la Mercè, o la
festa de cap d’any a Maria Cristina.
La simulació d’incendis és similar?
En aquest cas simulem incendis en
edificis i així podem conèixer la temperatura a la que s’arribaria, la distribu-

ció del fum, etc. Aquesta tasca pot ser
molt útil per a la prevenció, ja que si
fem aquesta simulació sobre els plànols d’un edifici que s’ha de projectar,
podem adquirir informació addicional
sobre les mesures que caldria aplicar
per augmentar la seguretat. En tot cas,
és una eina complementària al coneixement i l’experiència dels bombers.
Quines utilitats tenen per a Bombers aquests programes?
Tenen dues utilitats, la primera operativa i la segona de prevenció. Si hem
calculat els riscos de possibles accidents, podem planificar millor les intervencions amb la màxima eficàcia i
seguretat. I en el camp de la prevenció, també serveixen per proposar mesures per reduir o evitar certs riscos.f

Trajectòria professional
Ramon Toldrà és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de
Barcelona i Doctor en Física per
la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans d’incorporar-se a
l’SPEIS, havia treballat durant 7
anys a Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. També té una
àmplia experiència en el món de la
recerca i la docència en Física no
només a Catalunya, sinó també al
Regne Unit i als Estats Units.
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SOM BARCELONA

Demostració d’excarceració al pati del Parc de l’Eixample durant la jornada de portes obertes

Bombers obre
els parcs a la ciutat

Visita al rocòdrom
del Parc de Montjuïc
durant l’Open House
48H Barcelona

El Parc de l’Eixample organitza una jornada de portes obertes, el de
Montjuïc participa al Barcelona Open House i el de Llevant obre la tradicional festa de reis al barri
L’SPEIS vol integrar la seva activitat en la vida dels barris donant a conèixer la tasca del
Servei i el funcionament dels
parcs als ciutadans. En aquest
sentit, ja fa temps que s’organitzen
jornades de portes obertes a alguns
parcs durant les festes dels barris.
A l’octubre, durant la festa major de
l’Esquerra de l’Eixample, el Parc de
l’Eixample va organitzar una reeixida
jornada on els visitants no només van
poder conèixer el parc, sinó que van
poder gaudir d’una demostració d’ex20

carceració i van poder pujar al B-209
i al M-1, exposats al pati.
La jornada, que es va celebrar el 4
d’octubre, va ser un èxit total d’assistència. Cal agrair al cap de parc Jordi
Asín i a tot el personal de guàrdia la
seva implicació per fer-la possible.

Montjuïc, seleccionat pel
valor arquitectònic
L’Open House 48H és una cita internacional per donar a conèixer edificis singulars, durant un cap de setmana, que normalment no estan

oberts al públic. Els dies 25 i 26 d’octubre es va celebrar la cinquena edició a Barcelona en la que, per primer
cop, un parc de bombers estava
entre els edificis a visitar. Els barcelonins van poder conèixer el Parc de
Montjuïc en grups de 20 persones
guiades per l’equip de l’arquitecte
que va dissenyar el parc.
Per últim, enguany la festa de Reis
celebrada al Parc de Llevant es va
obrir al barri i hi van participar prop
de 900 persones, la meitat dels
quals nens.f
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ACTIVITATS

L’ACE vol donar un nou impuls
a les activitats col·lectives
L’actual Junta, que aviat complirà un any, explica
les prioritats i objectius de l’Associació
Quin balanç feu dels primers
mesos com a junta de l’ACE?
L'actual Junta es va constituir ara farà
aproximadament un any, poc abans
de la festa del Patró de l'any passat,
en una assemblea extraordinària que
va tenir lloc al Parc de Llevant.
El balanç és molt positiu, ens hem trobat un equip de persones amb moltes
ganes de fer coses, de tirar endavant
nous projectes i de recuperar antigues iniciatives que s'havien perdut
una mica. També estem oberts a les
propostes del col·lectiu. A més, ens
entenem molt bé a l'hora de treballar
plegats i ens complementem força bé.
Quines són les prioritats de l'actual Junta?
Evidentment, treballar pel col·lectiu de
Bombers de Barcelona. Podríem dir
que el que més estem intentant promoure són les activitats col·lectives,
activitats on puguin participar un gran
nombre de companys: stage de
Triatló, festa de la Secció de muntanya, Marxa cicloturista de la secció de
Ciclisme, etc. Creiem que són les que
donen més caliu i unitat al col·lectiu.
També ens agradaria molt, per exemple, que el dia del Patró es convertís
un altre cop en una celebració important per als bombers.
Alhora, estem intentant donar un
impuls a l'espai cultural amb iniciatives com la secció de fotografia i viatges. D'altra banda, estem treballant
en la difusió de la nostra Associació
i les seves seccions a través de la
web i ens agradaria poder modernitzar i actualitzar el funcionament de
les gestions.

Quina rebuda fan els companys
de les activitats que organitzeu?
Nosaltres creiem que la rebuda és
excel·lent. I només cal mirar la festa
del Patró de l'any passat o la dels Reis
d'enguany. I això per a nosaltres és
molt motivador, perquè malgrat la feinada que implica organitzar iniciatives
com aquestes, la recompensa de veure que la gent en pot gaudir ho supera amb escreix.
De totes maneres, sí que ens agradaria que encara s'hi impliqués més
gent, tant en l'organització com en
l’assistència. De vegades tenim la
sensació d'haver d'anar una mica
darrera de la gent perquè es posin en
moviment...
Quines activitats teniu previst
organitzar durant el 2015?
Com a ACE, hem organitzat la festa
de Reis a principis d'any al Parc de
Llevant, que va ser tot un èxit (van

venir uns 450 nens, 900 persones
en total!).
Properament tocarà muntar la festa
del Patró, que ens portarà força feina
però que és una de les coses que
volem recuperar com a "jornada de
celebració per als bombers". Aquest
Patró volem que sigui encara millor
que el de l'any passat, així que a més
de tornar a fer el concurs de paelles,
la mostra fotogràfica, els campionats
de ping-pong, l'open d'escalada o
altres que es van fer, intentarem també muntar més activitats per als més
petits, un concert... I ens agradaria
que en lloc de concentrar-ho tot en
un sol dia, es poguessin repartir les
activitats al llarg d'una setmana.
Aquella setmana també s'organitzarien visites a nenes i nens en diversos
hospitals de la ciutat.
A part, les diferents seccions organitzen les seves pròpies activitats,
com per exemple, els stages de
submarinisme o de triatló, els surf
trips, les setmanes blanques a Andorra o Baqueira, una cursa de Canicross a Terrassa, etc.f

Festa de Reis organitzada per l’ACE, el passat 2 de gener, al Parc de Llevant
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Narcís Comadira, autor de la litografia d’enguany, signant l’obra per als bombers. Fotografia: Ricard Cervantes
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