
a;,..-n/ss/.o ,¡;;.:J· -reri'CI- / · 
~¿,.bAf- /q oG o? 

Mesura de govern 

Commemoració del175e Aniversari de Bombers de Barcelona 



Exposició de motius 

l. L'any 1833 es va aprovar el Reglament de funcionament que va configurar la 

primera companyia de bombers (que en aquells moments es dira "Societat 

d' Assegurances Mútues"). Enguany, 175 anys despres d'aquesta data, 

1' Ajuntament de Barcelona commemorara aquest senyalat aniversari amb la 

celebració d'un seguit d'actes els dies 23, 24 i 25 d'octubre. 

La voluntat de 1' Ajuntament és que aquests actes commemoratius compaginin 

tant la vessant institucional amb la vessant més ciutadana, de participació. Per 

aixo, a banda deis actes protocof.laris propis d'un aniversari tan assenyalat, 

s'ha volgut posar a l'abast deis ciutadans i ciutadanes de Barcelona una serie 

d'activitats per tal que els barcelonins i les barcelonines puguin coneixer millar 

la historia del cos de Bombers i els treballs que a diari realitzen els nostres 

bombers. 

11. Durant tota la seva historia, el cos de Bombers ha prestat un servei de qualitat 

als ciutadans i ciutadanes de Barcelona fins al punt que, en aquests moments, 

el Servei de Bombers és un deis serveis municipals més ben valorats. 

A aquesta valoració positiva per part de la ciutadania cal afegir el fet que 

durant tota la seva historia Bombers de Barcelona ha fet un esfor~ per tenir 

una organització i uns recursos a l'al~ada de les necessitats d'una ciutat com la 

nostra. Aquest esfor~ l'hem vist durant els darrers anys, període en que 

1' organització s'ha adaptat a les noves necessitats de la ciutat (refor~ant arees 

claus, com la Protecció Civil i la prevenció, i integrant-se en la Sala Conjunta de 

Comandament). 

A més, també s'ha rejovenit la plantilla. Durant el passat mandat, es van 

convocar amb periodicitat annual ofertes públiques d' ocupa ció per tal de 

plasmar el compromís del Govern Municipal (recollit expressament al PAM 

2003-2007) de convocar cada any una oferta pública per a 30 places de 

bombers. Així, tant a l'any 2004 com al 2005 s'han incorporat els 30 bombers 

previstos en d'aquestes anualitats i, a més, en els anys 2006 i 2007 hi ha hagut 

un increment sobre les previsions, amb la incorporació de 45 nous bombers 

cada any. A aixo cal sumar que en aquest mandat ja s'han incorporat 44 nous 

bombers. 



Al mateix temps, s'han ampliat les dotacions tecniques (s'han destinat 

inversions per renovar i ampliar el pare de vehicles, fet que implica un augment 

en !'eficiencia d'aquest cos en tant que aquests vehicles incorporen nous 

a va ntatges). 

lgualment, s'ha refor~at la formació deis bombers de nou ingres: els bombers 

reben ara una formació teoricopractica de 550 hores (100 hores 

aproximadament més que abans), que s'articula en tres fases (curs basic de 

formació a I'Escola de Seguretat i Protecció Civil, curs d'adaptació específic per 

a Bombers de Barcelona i tres mesos de practiques). 

111. Tots aquests elements han aconseguit que Bombers de Barcelona sigui avui un 

cos més eficient, millor preparat per afrontar les noves demandes que li 

planteja una ciutat de les dimensions i el dinamisme de Barcelona. Les dades 

parlen per sí mateixes: durant l'any 2007, Bombers va realitzar 16.113 

intervencions (de .les quals, 3.915 van ser per actuacions en incendis i 4.319 van 

ser per salvaments). També van realitzar 3.745 assistencies tecniques i 1.222 

actuacions de prevenció operativa (accions de reraguardes de prevenció a les 

zones forestals urbanes, al port, al front litoral...), posant de relleu que la tasca 

de bombers no es redueix només a accions de reacció davant d'incendis, sinó 

que també implica una important dedicació a les tasques de prevenció i 
pedagogía. 

M esura de govern 

Per celebrar aquest 175e Aniversari, 1' Ajuntament de Barcelona vol retre homenatge a la 

historia d'aquest cos i també a la feina diaria que fan els bombers de Barcelona. Per aixo, 

els actes commemoratius cerquen els següents objectius: 

• Fer partícips als barcelonins i barcelonines d'aquests aniversari i, al mateix 

temps, agrair la confian~a que sempre han dipositat en el cos de Bombers de 

1' Ajuntament de Barcelona. 



• Evidenciar l'evolució del servei de Bombers de Barcelona, fomentant el 

coneixement per part de la ciutadania de les funcions deis bombers i del 

material tecnic al seu abast. 

• Fomentar la conscienciació i la pedagogía deis nostres ciutadans i ciutadanes 

sobre la necessitat d'evitar conductes de risc. 

• Refor~ar, sobretot entre els menors, els coneixements sobre bones 

practiques per tal de prevenir situacions de perill. 

• Enfortir les relacions amb la resta de serveis de Bombers de I'Estat Espanyol 

per tal de refor~ar l'intercanvi de coneixements i generar sinergies positives 

per tots els cossos. 

Els actes previstos pels dies 23, 24 i 25 d'octubre s'engloben en tres diferents categories: 

actes institucionals, actes de formació tecnica i actes perla ciutadania. 

Actes institucionals. Hi haura un acte protocol·lari al Saló de Cent, presidit per 

I'Excel·lentíssim Sr. Jordi Hereu, que marcara l'inici de les celebracions. El públic assistent 

sera personal representant de totes les categories del Cos de Bombers, representants de 

Caps de Bombers del territori espanyol i representants d'institucions relacionades amb 

Bombers de Barcelona. 

Aquest acte vol tenir com a eixos centrals: un homenatge a la historia deis bombers de 

Barcelona, un reconeixement a totes les persones que actualment formen aquest cos i un 

reconeixement també a totes aquelles persones, entitats i associacions que han ajudat (i 

ajuden) al cos de Bombers. 

Per tal de retre homenatge a la historia, es pronunciara una conferencia per destacar els 

moments més importants deis 175 anys de Bombers de Barcelona. Posteriorment, es 

lliurara mencions honorífiques i medalles a determinades persones i entitats relacionades 

amb el Cos. 

Actes de formació tecnica. El dia 24 d'Octubre tindra lloc una jornada tecnica centrada en 

" La gestió deis serveis de bombers. Present i futur". S'ha escollit aquest tema perque 

durant els darrers anys han sorgit experiemcies estatals i internacionals sobre noves 



maneres d'entendre i de concebre la gestió deis serveis de bombers i es va creure 

necessari fer una reflexió sobre aquestes experiencies per tal d'extreure'n elements que 

puguin beneficiareis actuals sistemes d' organització en situació d' emergencia. 

Per aixo, durant tota la jornada es presentaran i debatran els sis diferents models d'un 

servei de prevenció, extinció d'incendis i salvament (servei municipal, servei consorciat, 

servei de comunitat autónoma, servei de bombers voluntaris, servei privat, Unitat Militar 

d' Emergencia-UME). A través d'aquest debat es coneixeran en profunditat les diferents 

característiques de cadascun d'aquests models i es destacaran les avantatges i els 

possibles inconvenients de cada un. 

Cadascun d'aquests models sera presentat per una persona diferent: tot i que encara no 

esta tancada la llista definitiva de ponents, s'esta intentant que els ponents siguin 

persones de referencia dintre de cadascun d'aquests models. 

Actes per la ciutadania. El dia 25 d'octubre sera el moment en que els ciutadans i les 

ciutadanes de Barcelona podran gaudir de les diferents activitats que 1' Ajuntament de 

Barcelona posara al seu abast a 1' Avinguda Maria Cristina. Hi ha programa des tota una 

serie d'activitats per tots els públics de manera ininterrompuda des de les 11 hores fins a 

les 15 hores. 

l 'objectiu, com ja s'ha comentat amb anterioritat, és donar a coneixer el treball diari deis 

bombers i, al mateix temps, conscienciar a la població sobre la necessitat d'adoptar 

practiques preventives que evitin situacions de risc. Totes les activitats i demostracions 

estaran explicades en directe per diferents bombers per tal que siguin els propis 

"protagonistes" qui expliquin com s'actua davant d'un incendio d'una emergencia. 

Basicament, les demostracions que duran a terme els bombers són: 

• Taller de rescat de víctimes en un accident de transit (excarceració) 

• Taller de rescaten ah;ada 

• Taller d' actuació amb risc químic 

• Taller d'extinció amb utilització d'extintors d'aigua 

Taller de prevenció. Pautes a seguir en cas d'incendi. 



Al mateix temps que es donaran aquestes demostracions, també estan programades 

altres activitats més lúdiques pensades especialment pels menors com: mostra de vehicles 

antics i actuals, mostra deis diferents equipaments deis bombers, mostra fotografica ... 


