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RESUM 

 

 
El Taller vivencial del foc neix com una inquietud després de uns anys fent de bomber a la 

ciutat de Barcelona. La meva feina em fa viure experiències a vegades molt agradables, 

però d’altres les vivències són punyents. Reflexionant arribo a la conclusió que molts dels 

accidents als que vaig s’haurien pogut evitar o minimitzar les conseqüències si els seus 

protagonistes tinguéssin una mica més de educació en la prevenció.  

 

Fins l’any 2009 es feien visites organitzades al parc de l’eixample que per diversos motius 

no han tingut continuitat. Així, aprofitant l’experiència d’aquelles visites hem volgut 

redissenyar un taller per que els nois i noies de la nostra ciutat prenguin conciència del que 

vol dir prevenció i autoprotecció amb una part teórico lúdica i amb una part pràctica. 

 

El taller  consta de una primera part teòrica on es fa ènfasi en els conceptes bàsics de: 

prevenció, triangle del foc, 080 i tanca la porta al foc. Seguidament s’ensenya com es 

vesteix un bomber, com és un camió de bombers i es fa una petita visita al museu de 

bombers. La segona part consta de unes estacions d’aprenentatge pràctiques on els nens 

hauran d’experimentar amb el material que se’ls hi ofereix i aplicar tot el coneixement 

adquirit a la part teórica. Finalment, hem dissenyat uns escenaris, que volen reproduir una 

vivenda el la que els nois hauran de identificar els riscos potencials i seguidament s’omplirà 

una estança amb fum per teatralitzar una situación real de incendi en un pis. D’aquesta 

manera els nois hauràn de trucar als bombers, i un monitor equipat amb equip respiratori els 

evacuarà fent servir la caputxa de rescat.  

 

Durant la redacció d’aquest projecte, la fundació Mapfre ha publicat (octubre 2012) un 

informe en el que diu que la població amb més risc de ser victima de un incendi a Espanya 

són la gent gran i residents a poblacions petites. Públic objectiu aquest, completament 

oposat al subjecte del nostre treball. És per això que recomanariem que les autoritats 

competents es plantegéssin adaptar el nostre taller a aquesta població per reduir el nombre 

de victimes d’incendi a Espanya. 
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1 PREFACI 

  

 

Ciutat de Barcelona. Són les quatre del matí i tot està en calma. De sobte s’encenen els 

llums de l’habitació, sona la xixarra i una veu per megafonia diu: “Tota la sortida, foc pis”... El 

meu cervell encara no s’ha despertat però jo ja m’estic tirant per la barra que em deixa a la 

sala d’útils.  Darrera meu intueixo que arriben els demés companys. Em calço les botes, i 

em pujo el sobre-pantaló, el jaquetó i em poso el casc. No han passat ni trenta segons des 

de aquella llunyana calma, que ja estem tota la dotació a dalt del camió sortint cap l’adreça 

que marca la fitxa del servei. L’adrenalina ja s’ha encarregat d’activar-te el cervell que ara va 

com el motor del camió Mercedes que vola pel carrer valència apurant els semàfors 

vermells.  Mentre ens col·loquem l’equip d’aire i la mascareta el caporal ens diu- Carrer 

Muntaner 32 primer primera. Foc al pis. No saben res més-. Tots sabem què hem de fer. Un 

cop equipat, la resta del viatge es fa llarg. L’ambient és tens dins la cabina. Ara feia dies que 

no anàvem a un foc de pis. Quan arribem, el primer que faig és mirar amunt i ja es veu el 

fum que surt per la finestra de la façana... Avui va en serio, i estaré a punta de llança. 

Pugem per l’escala metre muntem la instal·lació de mànegues. La porta del primer primera 

treu fum per sota. Amb un cop sec aconseguim obrir-la. El meu company i jo entrem fins a la 

primera habitació completament a cegues per culpa del fum que ho inunda tot. Per la 

temperatura sabem que allà hi ha el foc però tampoc el veiem. Comencem a tirar aigua. 

L’extinció és rapida, i quan la visibilitat ho permet comencem a revisar el pis. En una 

habitació trobem un senyor  gran al terra. Està inconscient però respira. Ho comuniquem per 

l’emissora i quan el traiem al replà, els bombers de l’ambulància ja ens esperen i se 

l’emporten.  Nosaltres acabem de ventilar el pis mentre l’infermer li fa els primers auxilis. 

Avui li hem salvat la vida. Més tard ens diuen que l’intoxicat és  un senyor de vuitanta anys 

que amb la seva ínfima pensió, té a càrrec tota la família.  Una espelma havia encès tota 

una llibreria.  

 

De tornada cap al parc és quan et venen pensaments al cap. M’agrada l’acció i m’encanta la 

meva feina, però això d’avui s’hagués pogut evitar tan fàcilment! Has de fer alguna cosa 

apart de córrer quan ja ha passat l’accident i aleshores intentar arreglar un mal. No seria 

més eficaç que aquest accident no s’hagués arribat a produir mai? No ens evitaríem riscos 

afegits, patiments i costos innecessaris? Has de fer alguna cosa per que la gent aprengui  a 

evitar situacions de risc. Aquest   projecte final de carrera vull que sigui el meu primer granet 

de sorra per que la nostra societat s’eduqui en la cultura de la prevenció. Aquest projecte 

vull que en la seva modesta mesura pugui arribar a salvar alguna vida. En definitiva no deixa 

de ser la meva feina però la probabilitat d’èxit és infinitament més elevada. 
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2 INTRODUCCIÓ 

 

El taller vivencial del foc neix com una evolució de les visites que els alumnes de les escoles 

de Barcelona feien a l’antic parc de bombers de l’eixample al carrer Provença i que es van 

deixar de fer l’any 2009 per desavinences sindicals. Els bombers van bloquejar qualsevol 

acte voluntari, com eren els monitors de les visites. Posteriorment es va enderrocar el parc 

de l’eixample i avui en dia no s’ha tornat a activar aquesta activitat ja que el bloqueig 

continua. En aquelles visites se’ls hi feia una petita xerrada, se’ls hi ensenyava un camió de 

bombers i se’ls hi feia una volta pel petit museu que hi havia al parc.  

 

Aquest projecte final de carrera vol ser la base per una actuació més ambiciosa. Vol, amb 

els objectius d’educar la ciutadania en la prevenció i la autoprotecció, integrar tot el material 

editat fins a dia d’avui per bombers de Barcelona i altres institucions en aquest camp i 

transcendir proposant noves dinàmiques com les estacions i els escenaris. Aquestes 

activitats volen ser molt pràctiques per que els protagonistes sentin en primera persona els 

riscos per es poden trobar en diferents situacions quotidianes.  Com a projecte de prevenció, 

vol educar a la gent a tenir un esperit crític amb el seu entorn, identificant comportaments de 

risc i aprenent a corregir-los o si es pot a eliminar-los. A més, en el cas de produir-se un 

accident saber adoptar les mesures oportunes d’autoprotecció per minimitzar els danys tant 

personals com materials.  

 

Aquest taller vivencial del foc quedaria integrat dins un ambiciós projecte que la massa 

social de bombers reclama des de fa molts anys que és la creació del parc de la prevenció, 

a l’antiga caserna del poble sec.  Aquest taller ha de ser un fi i ha de ser un mitjà. Inicialment 

va dirigit a nens i nenes d’educació primària (entre sis i  dotze anys ) i ciutadans nou-vinguts. 

Aquest  és el públic objectiu ja que son les persones amb més mancances educatives a 

nivell de prevenció i autoprotecció. Els infants per la seva edat i els ciutadans nouvinguts a 

causa de les deficiències de coneixements que  tenen  a nivell de la resposta dels bombers 

a les emergències al nostre país. A molts dels països de on procedeixen els residents 

immigrants de casa nostra ( sud Amèrica i sud-est asiàtic), els bombers són principalment 

voluntaris i el nivell de preparació i resposta a les emergències disten molt de la que, per 

sort, disposem a la nostra ciutat.  
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3 CONTEXTUALITZACIÓ DEL TALLER VIVENCIAL DEL FOC 

 

3.1 BREU HISTÒRIA DELS BOMBERS DE BARCELONA 

 

El primer incendi documentat a la ciutat de Barcelona data del 1379 quan el dia de nadal va 

cremar l’altar major de l’església de Santa Maria del Mar, tal i com es diu a les “Rúbriques de 

Bruniquer”. 

 

Però les primeres referències de la lluita contra el foc, a la nostra ciutat, daten de l’any 1717 

amb la publicació de unes ordenances decretades per part del capità general Castel Rodrigo 

on es recorda l’obligatorietat a les esglésies a repicar amb el “toc de foc” i a l’exèrcit, als 

fusters i als paletes a col·laborar en l’extinció dels incendis de la ciutat, fet que ens demostra 

que ja hi havia mesures anteriors però de les que no tenim constància. 

 

L’any 1734 es fa l’adquisició del primer material contra incendis que va ser de vint-i-quatre 

pics, sis cubells grans i dos escales de fusta entre d’altre. La primera bomba hidràulica no es 

va comprar fins l’any 1779. Va ser l’any 1819 que l’ajuntament aprovà la plaça de carreter 

per que cuidés un carro, un cavall i la resta de material d’extinció d’incendis, contractant així 

el primer bomber de Barcelona. Al 1826 l’Ajuntament fa un reglament i assumeix la creació 

de una companyia de bombers constituïda per vint-i-cinc homes, i dirigida pel mestre d’obres 

municipal. Aquests homes eren paletes fusters i manyans que en sentir el “toc de foc” havien 

d’anar a les Cases Consistorials per rebre les ordres corresponents. Tot i així degut als 

escassos recursos molts cops s’havia d’enderrocar l’edifici per fer l’extinció del mateix, 

utilitzant l’artilleria militar.  

 

La nit de Sant Jaume de 1835 una revolta popular crema un total de dotze convents 

religiosos en la que els medis per apagar els focs van ser àmpliament sobrepassats. Arran 

d’aquests fets es decideix crear una companyia de sapadors depenent de la Milícia i es crea 

igualment la “ Sociedad de Seguros Mútuos contra Incendios de Barcelona” agafant com a 

referent la Mútua creada a Madrid uns anys abans. Després de diverses reestructuracions, 

es crea al 1847 una brigada de guàrdia durant tot el dia. El 9 d’abril de 1861 un incendi 

destrueix per primera vegada el Teatre del Liceu.  La ciutat de Barcelona havia arribat als 

dos-cents mil habitants  i començava a enderrocar les muralles. S’imposava des de Madrid 

el pla Cerdà i  l’Ajuntament assumeix definitivament el cos de bombers. És en aquesta 

època en que el cap de bombers, Antoni Rovira i Trias, lidera la modernització del cos 

incorporant dues bombes de vapor i aconseguint la construcció de quatre casernes noves 

per donar una millor cobertura a la nova ciutat. A més la nova caserna de la Barceloneta 
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assumeix les funcions de Salvament Marítim a les costes municipals. Aquest fet es tradueix 

en la triplicació del pressupost en poc més de vint anys a finals de segle, de 20.000 

pessetes als anys seixanta a 75.450 pessetes el 1888, any de la primera Exposició 

Universal de Barcelona.  

 

En el tombant de segle, la urbanització de l’Eixample i les progressives agregacions dels 

pobles del Pla així com la incorporació en la vida ciutadana de les innovacions com la 

electricitat, el telèfon o l’automòbil foren claus en la modernització de una ciutat que 

comptava l’any 1900 amb més de mig milió d’habitants. El cos de bombers va assimilar 

també les companyies del pobles annexats quedant una dotació de tres-cents homes 

repartits en nou seccions. La superfície de la ciutat es va quintuplicar en pocs anys arribant 

als 70 km2. Els bombers van passar de donar cobertura a ciutat vella i la zona més propera 

de l’eixample on hi podien arribar a peu a haver d’anar a tota la superfície de la ciutat. 

L’adquisició l’any 1908 dels primers automòbils fou indispensable i obligà a crear les 

primeres places de xofer, deixant antiquades les bombes arrossegades a ma o els 

hipofurgons utilitzats fins aleshores. D’aquesta època és també la invenció de l’extintor, 

anomenat matafocs en el seu origen, que consistia en una barreja d’aigua amb bicarbonat 

sòdic a pressió. Una racionalització de les casernes era necessària i el reglament de 1913 

dividí la ciutat en quatre zones ( Central, Hostafrancs, Sant Andreu i Gràcia ) cada una amb 

la seva caserna millor equipada, inclús amb línia de telèfon tant interna com externa. A nivell 

organitzatiu es va instaurar el servei permanent les 24 hores, els 365 dies de l’any tal i com 

el coneixem avui en dia. La redacció de un nou reglament l’any 1917 introdueix les 

incompatibilitats dels caps de bombers amb altres feines dins del mateix Ajuntament, fet que 

va ajudar enormement en la major dedicació al cos.  

 

Amb l’adquisició de cinc autobombes i una autoescala l’1923 bombers de Barcelona aparca 

definitivament la tracció animal amb el salt qualitatiu que això comporta i feia un primer pas 

per la modernització del cos. L’Exposició Internacional de 1929 va ser l’excusa perfecte per 

donar un impuls definitiu a la renovació de l’utillatge dirigida pel cap de Bombers de l’època 

Emilio Gutiérrez amb la compra de catorze automòbils de la casa alemanya Magirus, dues 

ambulàncies Hispano-Suiza i un camió de transport de material amb un pressupost de 

700.000 pessetes. A més es va contractar personal nou fins arribar als 250 bombers i es va 

construir una caserna al carrer Lleida. A l’any 1932 s’inaugurà la nova caserna central al 

carrer Provença substituint la ja desfasada del parc de la ciutadella. El dia de nadal d’aquell 

mateix any es va incendiar els magatzems “El Siglo”, els més grans d’aleshores. Durant la 

guerra civil espanyola el paper dels bombers va ser fonamental en les tasques d’extinció i 

desenrunat del edificis bombardejats pels avions franquistes. Tot i estar mobilitzats com a 



Taller vivencial del foc 11 

industria de guerra per la Comissió de Guerra de la Generalitat el cos de bombers no va 

patir cap baixa personal ni cap pèrdua material irreparable durant tot el conflicte bèl·lic.  

 

Els primers anys de la dictadura no van suposar grans canvis al cos. No va ser fins a finals 

dels anys quaranta que es comencen a incorporar nous bombers, per arribar als gairebé 500 

bombers a l’any 1950, i nous vehicles, des de l’any 1929 no se n’havia comprat cap. L’any 

1951 es compra la primera ambulància del cos, un vehicle Peugeot, per donar assistència 

als bombers durant els serveis. Al 1954 es va jubilar com a cap de bombers en Josep M. 

Jordán i Poyatos que va estar al càrrec gairebé 25 anys tot i l’època convulsa que li va tocar 

viure. El va substituir al càrrec en Josep Sabadell que va ser l’impulsor de la renovació dels 

vehicles del cos. Així mateix Sabadell va protagonitzar una implicació i dedicacions al cos 

extraordinàries fruit de les quals es materialitzaren en la publicació del llibre “Historial del 

Cuerpo de Bomberos de Barcelona” o la creació de la Asociación Española de Lucha Contra 

el Fuego arrel del 1er. Congrés Nacional de Bombers al 1959. També va ser molt important 

la seva aportació a la revista ¡Alarma! i a la dinamització de l’ Agrupació Cultural i Esportiva 

del Cos de Bombers de Barcelona. A més neix, en aquesta època, la problemàtica            

pels incendis forestals i es crea una companyia de bombers voluntaris especialitzats.  

 

A partir de finals dels anys cinquanta la industria del plàstic i dels derivats del petroli 

esdevenen una font de incendis especialment perillosos degut a l’elevat risc d’explosió com 

a la fàbrica Sociedad Española de Làmparas “Z” l’any 1959 o a la fàbrica Sucesores de 

Benito Badrinas S.A. al març del 1960. Especialment dolenta va resultar la dècada dels 

cinquanta pels bombers de Barcelona ja que van morir fins a cinc bombers en acte de 

servei. El creixement demogràfic tant a la ciutat de Barcelona com a tota l’àrea 

metropolitana, triplicant-se en numero d’habitants en poc més de quaranta anys i el canvi de 

model energètic cap a un sistema basat en el petroli i els seus derivats va marcar l’evolució 

del cos de bombers fins al final del anys de la dictadura. Va suposar una adaptació a la nova 

tipologia de sinistres amb uns recursos tant humans com materials bastant obsolets i 

sempre escassos. Es va passar dels 1500 serveis anuals dels anys cinquanta a 3500 als 

seixanta i als 5000 al principi dels setanta. Podem destacar d’aquesta època els incendis 

dels cinemes Regio Palace i del Palau del Cinema, de principi dels seixanta. En aquest 

temps, eren també molt habituals els serveis a tota l’àrea metropolitana o fins i tot a altres 

punts de la península. En aquest sentit van ser especialment importants la riuada del Vallés 

del 62  i l’incendi de la refineria REPESA a Escombreras.  

 

Amb l’arribada de la democràcia, va ser escollit alcalde Josep M. Socías Humbert que va 

tenir interès en canviar la política de deixadesa dels seus antecessors respecte dels 
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bombers. Així es va invertir tant en personal, casernes, material d’extinció i en el parc mòbil 

del cos. En aquest sentit es van convocar un total de 319 places en tres convocatòries i es 

construïren les casernes de Drassanes i de Sant Andreu. Amb l’arribada de Narcís Serra 

com a nou batlle es va fer un primer gir per la potenciació de la prevenció, dotant al cos de 

nou personal tècnic. Fruit d’aquest impuls va entrar en servei al gener del 1980, el Laboratori 

del Foc, que avui rau a l’Escola Tècnica Superior de l’Edificació de Barcelona. Els sinistres 

més destacats d’aquests anys van ser l’incendi de la sala de festes Scala l’any 1978 i 

l’incendi dels magatzems El Águila al 1981. L’any 1986 hi va haver l’incendi de l’Hotel Sarrià 

i l’atemptat a l’Hipercor. 

 

A partir dels anys vuitanta es fa una aposta clara cap a la prevenció, sent molt significatiu el 

canvi de nom i funcions del cos passant de Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament –SEIS-, 

a Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament –SPEIS- al gener del 1998. A més 

des de l’any 2004 s’incorpora a l’organigrama directiu el Servei de Protecció Civil creant la 

Divisió de Protecció Civil i Prevenció. Ja cap als noranta com a sinistres destacats es van 

produir l’incendi de l’edifici Autopistes al 1993 i l’incendi que va destruir completament el 

gran Teatre del Liceu al 1994. Ja en el tombant de segle hem tingut com a sinistre més 

rellevant  l’engulliment d’un edifici al tristament famós esvoranc del Carmel a causa de les 

obres de la línia 5 del metro, l’any 2005. A més, Bombers de Barcelona han estat els 

organitzadors dels Jocs Mundials de Policies i Bombers l’any 2003 i del Campionat del món 

d’excarceració al 2007.    

 

 

 

3.2 BARCELONA LA CIUTAT ON VIVIM 

 

La Barcelona d’avui en dia neix fa 4000 anys enrere amb un petit assentament dels primers 

pobladors del pla a prop del mar  per part dels laietans, antic poble iber. Seguidament van 

ser conquerits pels romans que sobre del mont Tàber van fundar la ciutat de Barcino, i així 

esdevingué un dels ports més importants del mediterrani occidental. No va ser fins a la 

creació de la Dinastia Comptal de Barcelona  per part de Guifré I El Pilós a l’edat mitjana 

que va aconseguir de forma clara la seva rellevància com a capital dels territoris catalans. 

Des d’aleshores ha estat pol polític, econòmic i social del nostre país. 

 

En la actualitat la nostra ciutat compta amb 101,40 km2 i 1.619.337 habitants  el que suposa 

una concentració molt important de 15.970 habitants per km2. Tota aquesta població viu en 

un total de 757.928 habitatges i disposa de 12.600 locals i edificis de pública concurrència. 
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El territori està limitat pel nord i pel sud pels rius Besós i el Llobregat i per l’est i l’oest, pel 

mar i per la serralada de Collserola. La costa té 4.580 metres lineals de platges i la massa 

forestal és de 1.795 hectàrees.  

 

A més hi ha un port de mercaderies i passatgers que ocupa 1.065,3 ha amb 20,3 km de 

molls i atracadors on es mouen anualment 5,5 milions de contenidors i 2,5 milions de 

passatgers, dels 7 milions de turistes que rep la nostra ciutat cada any. En nombres absoluts 

a nivell europeu el port de Barcelona és el quart en volum de contenidors i el primer en 

nombre de passatgers. 

 

Dels residents habituals de la ciutat 282.794 són estrangers, un 17,46%. A més tenim en 

edat d’escolarització obligatòria a 177.043 nens i nenes , un 10,93% de la població (dades 

referides al 2010 segons l’IDESCAT a partir de l’explotació estadística del padró ).  

 

És en aquest context que Bombers de Barcelona desenvolupa tota la seva activitat, sent la 

prevenció un dels seus eixos motors juntament amb la gestió d’emergències. La prevenció a 

bombers de barcelona es divideix en dos aspectes, per una banda la prevenció 

reglamentaria que és la que afecta a edificis, instal·lacions, infraestructures i planejaments 

urbanístics, i per l’altre la prevenció ciutadana que és la que afecta a la població com a 

subjecte actiu o passiu de possibles emergències. És en aquesta part en la que 

enquadrarem el nostre taller vivencial del foc. 

 

 

 
fig.3.1 accions preventives de bombers de Barcelona en els darrers 6 anys (Font: memòries 

d’activitats dels respectius anys) 
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4 PLANTEJAMENT DEL TALLER VIVENCIAL DEL FOC 

 

 

4.1 ESQUEMA DEL TALLER VIVENCIAL DEL FOC 

 

El taller està pensat per un nombre aproximat de 30 alumnes amb els seus educadors.  

Per part de bombers es necessitaran 4 monitors. ( bombers en segona activitat ).  

 

El taller començarà amb una sessió teòrica per tot el grup on: 

1.Es donarà la benvinguda i la presentació dels monitors. 5min 

2.S’explicarà el funcionament de tot el taller. 5min 

3.Es passarà el vídeo de presentació de bombers de Barcelona. 5min 

4.Dos dels monitors de bombers faran la sessió teòrica, mentre els altres dos 

prepararan la resta del taller. Durant la sessió teòrica es passaran els vídeos de “tanca la 

porta al foc” i “els bombers t’aconsellen”. 40min  

5.Precs i preguntes. 5min 

A partir d’aquí els nois/es es separen en 2 grups de 15 persones.  

Un grup A de 15 nois/es farà la secció “coneix als bombers” , amb dos monitors, que 

consisteix en 3 activitats :  

1.Coneix l’equipació dels bombers. 20 min 

2.Coneix com és un  camió de bombers . 20 min 

3.Coneix la història dels BB. visionat del vídeo “una mirada per la història” i posterior 

visita al museu.  20 min 

Un segon grup B de 15 nois farà la secció “sent i experimenta”, amb dos monitors, que 

consisteix en: 

1.Visita de les estacions. Per fer aquesta activitat els nens es dividiran en subgrups 

de 3 persones. 30 min 

a. Subministraments: aigua, llum i gas 

b. Trucada als bombers 

c. Porta freda / porta calenta 

d. Reanimació cardiopulmonar 

e. Reconeixement de senyalització d’emergència en espais públics. 

2. visita dels escenaris tot el grup sencer. 

a. Treball de prevenció 15min 

b. Escenificació situació de foc. 15 min 

Un cop finalitzada l’activitat de cada secció, els grups A i B intercanviaran les activitats. 
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4.2 SESSIÓ TEÒRICA 

 

Degut a la gran diversitat del públic objectiu del nostre taller,  des de nens i nenes de primer 

de primària fins a adults nouvinguts o gent gran, els dos monitors que realitzin la sessió 

teòrica hauran de ser extremadament curosos en adaptar tant la dinàmica, el llenguatge i la 

profunditat dels continguts de la sessió teòrica, per arribar a comunicar correctament els 5 

conceptes bàsics que volem transmetre ( triangle del foc, prevenció, PAS, telèfon dels 

bombers 080 i “tanca la porta al foc” ), que descrivim a continuació. Per il·lustrar la sessió 

teòrica projectarem tres vídeos del material audiovisual que ja disposa Bombers de 

Barcelona. 

 

4.2.1 Triangle del foc 

 

El foc no deixa de ser una reacció química d’oxidació molt ràpida i exotèrmica ( que desprèn 

calor). Com a reaccions d’oxidació més ràpides, tenim les explosions i com a més lentes les 

reaccions d’oxidació a la intempèrie. Per que hi hagi foc són necessàries tres coses,  un 

combustible, temperatura i oxigen. Combustible és tot allò que crema i que és susceptible de 

ser cremat com unes fustes o un litre de benzina. L’oxigen és el possibilitador de la reacció. 

El foc necessita respirar i sense oxigen s’ofega i s’apaga. I entenem com a temperatura, 

aquella que fa possible que hi hagi unes condicions adequades per que es produeixin 

flames.  

 

D’aquesta manera és molt fàcil saber com hem de apagar un foc: suprimint un d’aquests tres 

elements. Si traiem el combustible diem que apaguem el foc per inanició. Si traiem l’oxigen 

estem actuant per sufocació, i si traiem la temperatura estem extingint per refredament. 
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fig.4.1 el triangle del foc 

 
 

Per reforçar aquest concepte teòric, el monitor de bombers farà una demostració pràctica de 

l’extinció de una paella amb oli. Amb un fogonet escalfarem una paella amb oli. Un cop hagi 

agafat temperatura incendiarem l’oli. Per fer l’extinció agafarem un drap humit i sufocarem el 

nostre petit incendi col·locant el drap per sobre de la paella. Així demostrem com s’apaga 

una paella, i no tirant-hi aigua que l’únic que faria seria escampar l’oli fora de la paella i 

agreujant l’incendi encenent la resta de la cuina. 

 
 

 

 

fig.4.2 simulació d’extinció de una paella (font: David Zapater) 

 

 

FOC 

combustible 

oxigen  temperarura 
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4.2.2 Prevenció 

 

La prevenció ha de ser una actitud personal. 

Hem de partir de la premissa que el risc és intrínsec a l’activitat humana. És responsabilitat 

de tots i cada un de nosaltres saber identificar el risc, conèixer el risc i adoptar les mesures 

necessàries per eliminar-lo, reduir-lo i controlar-lo. Així podrem, en cas d’accident, 

minimitzar els seus efectes tant materials com personals. La prevenció és anticipació, és 

saber analitzar una situació i veure tres passes més endavant. 

A Bombers de Barcelona se li dona molta importància a la prevenció i des de el 1998 es fa 

anomenar Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament – SPEIS. 

D’aquesta manera el departament de prevenció i protecció civil treballa en dos grans eixos 

principals. Un és la prevenció ciutadana on el nucli són les persones com a usuaris dels 

espais que els envolten, fent formació i divulgació de consignes de prevenció i de 

autoprotecció. L’altre gran eix és la prevenció reglamentaria on la reglamentació és la base 

de la garantia del compliment de les mesures de seguretat en els espais com en edificis, 

instal·lacions, infraestructures  i la via pública. 

 

Es passarà el vídeo, “Els bombers t’aconsellen” de 6:05min. 

 

 

4.2.3 PAS 

 

El PAS és un acrònim que significa: Protegir, Avisar i Socórrer. 

Protegir, avisar i socórrer són les accions que hem de seguir quan ens trobem davant de un 

accident. 

Protegir vol dir que abans de fer qualsevol actuació hem de prendre les mesures adients per 

que la situació no s’agreugi durant la nostra intervenció. Protegir tant els protagonistes de 

l’accident com nosaltres mateixos com a socorristes. 

Avisar vol dir que hem de donar l’avís de la situació per que ens vinguin a ajudar en el 

menor temps possible. Quan abans avisem, abans arribaran tota la gent que sigui 

necessària pel nostre rescat. A la ciutat de Barcelona els bombers arriben al 97% dels 

serveis en menys de 10 minuts. Si no avisem a ningú, ningú vindrà a ajudar-nos.  

Socórrer vol dir ajudar a aquelles persones accidentades, sempre dintre de les nostres 

possibilitats i coneixements.  
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4.2.4 080 

 

A la ciutat de Barcelona el telèfon dels bombers és el 080. Però no sempre ha estat així. El 

primer número de bombers de Barcelona va ser el 3000 l’any 1914, i després de diversos 

canvis l’any 1975 es va agafar el 080 que encara és l’actual. Des de el 1999 es comença a 

introduir el 112 com a telèfon únic d’emergències a nivell europeu que haurem d’acabar 

adoptant. 

 

 
 

fig.4.3 el telèfon dels bombers al nostre país (font: David Zapater) 
 
 
 
4.3.5 Tanca la porta al foc 

 

La majoria de morts en incendis es produeixen per inhalació de fums. Segons estudis 

anglosaxons al voltant del 80%, mentre que els cremats es limiten a un 20%. En canvi el 

nombre de ferits per cremades és molt menor. Així un bon control del fum en cas d’incendi 

és fonamental per no resultar ferit.  Només amb l’acció de tancar les portes de l’habitació  on 

s’està produint un incendi estàs contribuint a que es propagui amb molta més dificultat. 

D’aquesta manera estàs fent més segures les habitacions contigües on pot haver-hi gent 

refugiada. Si tanques la porta, no deixes que entri oxigen per que el foc segueixi cremant, i 

estàs extingint el foc per sufocació, el que reduirà considerablement la seva virulència per 

quan arribin els bombers. A més estàs evitant que el fum s’escampi amb facilitat. Si és 
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possible posa draps humits a l’escletxa inferior de les portes per evitar encara més l’entrada 

de fum. S’ha de tenir en compte que el fum és aire molt calent i té tendència a anar cap a 

munt. Així, una habitació s’omplirà primer per la part superior deixant un espai lliure on es 

pot respirar . El límit entre l’espai ple de fum i l’espai lliure de fum es diu pla neutre. És per 

això que per respirar en una habitació plena de fum és convenient ajupir-se i anar el més a 

prop del terra possible. Si cal et pots posar un mocador per cobrir boca i nas.  No s’ha de 

sortir mai a una escala quan tenim el foc per sota nostre. Per donar suport a aquesta part de 

la teoria Bombers de Barcelona disposa de una caixa de metacrilat de grans dimensions i 

compartimentada en diversos espais que serveix per demostrar l’efectivitat de obrir i tancar 

les portes en els casos de inundacions de fum. 

 
 

 
 

fig.4.4 incendi en un habitatge que no ha afectat el passadís (font: David Zapater) 
 
 
A la figura 4.4 es pot veure com un incendi ha afectat dues habitacions contigües que 

estaven comunicades i en canvi el foc no ha afectat al passadís que tenia la porta tancada.  

A la figura 3 podem veure com un incendi ha cremat la totalitat de un forat d’escala amb 

força virulència i temperatura i en canvi dins del pis els danys es limiten a la pintura. En 

aquest cas el fugir per l’escala hagués estat mortal i en canvi el pis ha estat un refugi segur 

per esperar l’arribada dels bombers.  
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fig.4.5 incendi en una escala que no ha afectat l’habitatge (font: David Zapater) 
 
 
Es passarà el vídeo “Tanca la porta al foc” de 7:05  min  
 
 
 
4.3 CONEIX ELS BOMBERS  
 
 
4.3.1 Coneix l’equipació  dels bombers 
 
 
En aquesta part del taller dos monitors han d’explicar l’equipació personal de un bomber. 

Mentre un es va vestint, l’altre ha d’anar explicant cada element i les seves característiques.  

 

Els bombers són persones preparades i entrenades per actuar en situacions de risc i en 

ambients hostils, però per fer la seva feina necessiten de una equipació personal que els 

protegeixi.  L’equipació personal dels Bombers de Barcelona pesa a prop dels 30 kg i els 

protegeix dels talls, rascadures, de la temperatura, de la radiació i els aïlla de l’ambient 

proporcionant-los aire net i fresc. Van protegits de caps a peus i en varies capes. 

Comencem per dins amb uns pantalons i una samarreta ignífugues, després es posen el 

sobre-pantaló, les botes i el jaquetó,  teixits amb un material especial que es diu nomex, 

seguidament el casc, l’arnés i els guants i per acabar l’equip de respiració autònom, amb la 

seva espatllera i la màscara.   
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En acabar l’explicació els visitants tindran a la seva disposició diversos pantalons i jaquetes 

per que es puguin vestir i poder fer la part de visita dels camions equipats com un bomber 

de veritat. 

 

 
 

fig. 4.6 seqüència d’equipació de un bomber de Barcelona(font: elaboració pròpia) 

 

 

4.3.2 Coneix un camió de bombers de Barcelona 

 

Aquesta part del taller s’explicarà amb dos monitors el contingut de un camió de bombers. 

Un cop acabada l’explicació es posaran un monitor a cada cantó del camió i es farà una 

roda per que tots els nens entrin a dins del cotxe i s’hi estiguin una estona. 

 

Als bombers se’ls truca per qualsevol tipus de problema. I els bombers ja no poden trucar a 

ningú més, pel que són ells els que han de resoldre el problema en última instància. Així han 

d’estar preparats per qualsevol situació i han de dur les eines adequades per cada cas. Per 
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això un camió de bombers és un gran contenidor de tota mena d’eines per tot tipus 

d’incident. Des de la bomba per llençar aigua en un incendi , o una altre bomba per recollir 

aigua en una inundació, passant per motosserres per treure un arbre que ha caigut, eines 

hidràuliques per tallar cotxes accidentats amb gent atrapada o puntals per aguantar una biga 

a punt de caure.  Tant és així que de vegades han d’anar a un mateix sinistre diversos 

vehicles per poder dur tot el material necessari.  

 

 
 

fig.4.7 tanc lleuger Mercedes de bombers de Barcelona amb tot el seu equipament  
( font: elaboració pròpia ) 

 
 
 
4.3.3 Coneix la història dels Bombers de Barcelona 
 
 
Es visionarà el vídeo “Una mirada per la història” 7:47 min del material audiovisual de 

bombers de Barcelona. 

 

Seguidament es farà un recorregut per el material històric de Bombers de Barcelona recollit 

en un museu que està per redissenyar. A l’antic parc de bombers de l’eixample hi havia un 

petit museu dedicat als bombers de la ciutat. Des de l’enderroc del parc es va procedir a fer 

una classificació, catalogació i conservació de tot el material que es tenia acumulat. A dia 

d’avui tot aquest material es troba  emmagatzemat  al parc de la Vall d’Hebró. La constitució 

de la Plataforma de Defensa del Patrimoni Històric de Bombers de Barcelona ha aconseguit 

que molt d’aquest material no es perdés. Tot i el poc pressupost assignat és molt lloable la 

feina tan important que porten a terme. El fons de material del que disposa bombers de 

Barcelona és un dels més importants d’Europa. Hi ha material d’extinció, com llances, pitons 

o extintors. Hi ha material personal com cascos i botes. Però on el material és més 

interesant, és amb els vehicles dels que es disposen. Es conserven des de bombes manuals 
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de tracció a sang de mitjans del segle XIX fins a vehicles que van estar de servei fins als 

anys noranta amb un ampli ventall de vehicles del segle passat. Cal destacar l’autoescala 

Magirus de l’any 1929  i la bomba-tanc Delahaye de l’any 1922, coneguda com la Genoveva 

que estan en perfecte ordre de marxa. 

 
 

 
 

fig.4.8 carro bomba Merryweathers & Sons del 1877 (font: arxiu de bombers) 
 
 
 

 
 

fig.4.9 autoescala Magirus del 1929 (font: arxiu de bombers) 
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fig.4.10 bomba-tanc Delahaye del 1922, la “Genoveva”(font: arxiu de bombers) 
 
 
 
 

4.4 ESTACIONS PRÀCTIQUES DEL TALLER VIVENCIAL 

 

El taller vivencial del foc inicia amb les estacions la seva part pràctica on es pretén que els 

nens de manera autònoma vagin descobrint les aplicacions  de tot allò introduït en la teoria. 

Les estacions consisteixen en un seguit de punts d’autoaprenentatge on els nois i noies, en 

grups de tres, aniran experimentant el que se’ls hi proposi cada vegada.  Els nois aniran 

lliurement d’estació en estació, sense cap ordre preestablert, i amb un total de 30 minuts 

hauran d’haver completat el recorregut  per totes les estacions.  Els dos monitors assignats 

controlaran el correcte funcionament de les dinàmiques. 

 

 

4.4.1 Subministraments  

 

a. Justificació  

 

Tal i com hem vist al triangle del foc, és indispensable que hi hagi un combustible per que 

aquest produeixi un incendi. El que hem de tenir molt present és el concepte que qualsevol 

gran incendi, per gran que sigui, en el seu origen no era més gran que el foc que fa un llumí 

o un encenedor. És el temps i la continua aportació de combustible que fa que una petita 

flama acabi cremant un edifici sencer o un gran bosc. Per això cal conèixer com tallar els 

subministraments de casa nostra que poden causar incidents. Són una font inesgotable de 

combustible i si són la causa de una situació de perill és prioritari el seu control. L’aigua, la 

llum i el gas són els responsables de la gran part de sinistres a les residències.  
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b. Descripció 

 

La llum bé regulada per la caixa de protecció i maniobra que hauria d’estar enquestada a la 

paret darrera de la porta principal de l’habitatge. La caixa té diferents interruptors per 

protegir-nos de les enrampades i també evita que consumim més llum de la que tenim 

contractada. D’aquesta manera l’únic que hem de saber dels interruptors de la llum, en cas 

d’accident,  és que amb la pestanya amunt estan connectats  i amb la pestanya avall estan 

desconnectats.  Hem de recordar que és molt perillós manipular els aparells elèctrics sense 

estar ben protegit i a més està prohibit manipular la caixa de maniobra i protecció.  

 

 

 
 

fig.4.11 caixa de protecció i maniobra domèstica   

 

L’aigua tot i ser un element innocu, pot representar un element de risc bastant elevat. Com 

hem explicat, un gran volum d’aigua descontrolat degut a una fuita pot causar molts danys i 

pot arribar a ser molt perillós per la seva força. És per això que tan bon punt detectem una 

fuita hem d’intentar tallar el subministrament en la clau de pas immediatament anterior a la 

mateixa.  Si això no és possible haurem d’anar reculant en el recorregut de la instal·lació fins 

arribar a una clau practicable. 

Si la fuita es produeix en un pis on els veïns no hi són, és possible anar a la bateria de 

comptadors que ha d’estar en una zona comuna i tancar-li la clau de pas. D’aquesta manera 

s’evita que l’aigua afecti a altres persones de la comunitat. Si no sabem quin comptador és, 

resulta tant fàcil com mirar quin comptador gira sense que hi hagi ningú dins del pis.  Les 
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instal·lacions d’aigua fan servir molts  cops les aixetes de quart de volta. En aquestes 

aixetes quan la maneta està en la mateixa direcció que la canonada, el pas està obert. En 

canvi quan la maneta està en direcció perpendicular a la canonada, els pas està tancat. 

 

 
fig.4.12 esquema  instal·lació domèstica d’aigua 

 

El gas natural  és el combustible més estès a tota la ciutat de Barcelona. El fem servir per 

cuinar i per escalfadors d’aigua calenta sanitària principalment. També hem de tenir present 

que en algun cas hi ha gent que encara funciona amb ampolles de gas butà. Els gasos en 

estat natural no fan olor a res i és per poder detectar-los en cas de fuita que les companyies 

distribuïdores els hi afegeixen un  odorant que són molt fàcilment detectables a l’olfacte 

humà. Aquests odorants són uns compostos químics molt volàtils anomenats mercaptans . 

També es fa servir tetrahidrotiofè (THT). Quan sentim olor a gas, el primer que em de fer és 

airejar tot immediatament sense accionar cap tipus d’interruptor ni per encendre ni per 

apagar el llum. Seguidament intentarem buscar la fuita guiant-nos per l’olfacte i un cop 

localitzada tancarem la clau de tall immediatament anterior a la mateixa. En cas de no 

trobar-la es pot retrocedir en la instal·lació fins el comptador que és el primer punt propietat 

del client. Si la olor persisteix s’ha de trucar als bombers. S’ha de tenir en compte que el gas 

natural és més lleuger que l’aire pel que tindrà tendència a acumular-se en zones altes dels 

habitacles, mentre tant el butà com el propà tendiran a acumular-se en zones baixes. Les 

claus de pas del gas també són de quart de volta i a cada element n’hi ha de haver una per 

poder tallar el subministrament individualment a cada aparell. Normalment les canonades de 

gas dins dels habitatges són de coure. 

 

 

bateria de comptadors 

clau d’entrada  

a vivenda 

claus sectorització  

cuina 

claus sectorització 

bany 
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fig.4.13 esquema instal·lació domèstica de gas  

 

 

c. descripció tècnica 

 

Per aquesta estació hauríem de fer un gran plafó on col·locar a mida real tots els elements 

que hem descrit a la part teòrica. Seria molt il·lustratiu que els esquemes tinguessin algun 

tipus de fuga i els nois i noies accionant claus de pas, l’haurien de controlar. En el cas de la 

instal·lació de gas es podria arribar a fer injectant només THT sense gas natural.  

 

4.4.2 Trucada als bombers 

 

a. Justificació 

 

Com l’experiència és un grau més val que la primera vegada que es truca als bombers 

no sigui en una situació límit i de necessitat real. Saber què has de dir i com ho has de 

dir és un factor clau que facilitarà la comunicació amb el teleoperador. Una comunicació 

simple, clara i curta és la millor manera de demanar auxili i assegurar que els bombers 

vinguin a rescatar-nos. El fet de no comunicar correctament les dades pot fer que el 

bombers vagin a un carrer equivocat o mobilitzin els bombers de una altre ciutat, ja que 

hi ha carrers amb el mateix nom a diverses poblacions de tot el país.  

 

 

comptador de gas  

clau de pas 

clau de pas 
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b. descripció 

 

Sobre una taula amb una separació visual posarem dos telèfons fixes. El primer 

correspondrà a la persona que truca als bombers havent de marcar al numero correcte, i 

explicar què li passa. El segon telèfon serà el del teleoperador que agafarà la trucada i 

haurà de recollir la informació suficient per poder enviar els bombers a resoldre el 

problema (telèfon del requirent, població, carrer, número, escala, pis, porta i sinistre). En 

el teleoperador li posarem uns auriculars per rebre la trucada, el que possibilitarà que 

introduïm en el so elements de distorsió de la veu per dificultar l’exercici. Un cop el 

teleoperador hagi recollit totes les dades haurà de comunicar a través de un altre 

micròfon la sortida dels bombers, finalitzant així la dinàmica. En el teleoperador  se li 

facilitarà una plantilla per que sàpiga exactament què ha de preguntar. Sent grups de 

tres nois, dos hauran de fer l’exercici mentre el tercer fa d’observador. La trucada s’haurà 

de fer tres vegades per grup intercanviant cada vegada un dels papers entre els nois.  

 

 

 

 
fig.4.14 la trucada als bombers (font:David Zapater) 
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4.4.3 Porta freda / Porta calenta 

 

a. descripció 

 

El que en el argot de bombers es coneix com a porta calenta, és el fet que resulta de 

l’escalfament de les portes en un incendi només en la zona del coixí de gasos. D’aquesta 

manera sense obrir l’esmentada porta es pot saber a quina alçada hi ha el pla neutre. Això 

ens pot servir per saber si, en cas de necessitat, podem entrar en una habitació per creuar-

la encara que hi hagi foc o fum. Aquesta acció la farem col·locant el dors de la ma sobre la 

porta per notar l’escalfor. El fet de fer-ho amb el dors de la ma és per evitar que en cas de 

contacte directe o indirecte elèctrics ens hi quedem enganxats. Degut a que els nostres 

muscles funcionen amb impulsos elèctrics fa que en cas de contacte elèctric aquests es 

contraguin, i si el contacte es produeix amb el palmell de la mà, es quedarem enganxats a 

l’objecte que toquem. En canvi si el contacte és amb el dors de la mà la contracció farà que 

separem el braç de l’objecte electrificat. Aprofitarem la porta i el fet de que surti fum, per fer 

una pràctica de col·locació de un drap humit a la part inferior i així evitarem que surti fum.  

 

b. descripció tècnica 

 

Es necessitarà un pany de paret amb dues portes. Una de les dues portes tindrà un sistema 

intern amb una resistència per escalfar-se en la seva totalitat. Darrera de cada porta  

disposarem de un doble fons estanc (90*210*40). Al compartiment de la porta escalfada li 

afegirem una petita maquina de fum de parafina a base aquosa completament innocu. A 

més el pany de la porta estarà electrificat amb una pila de 9 volts.  

 

 

4.4.4 Reanimació cardiopulmonar (RCP) 

 

a. Justificació i descripció 

 

La reanimació cardiopulmonar o RCP és la maniobra que s’ha de seguir quan presenciem 

una parada cardiorrespiratoria. La probabilitat d’èxit en la RCP va directament lligada a la 

celeritat en que aquesta es comença a fer. Per tant és fonamental que es comenci a fer la 

maniobra el més ràpidament possible en el cas de presenciar una parada. Hi ha un 

organisme europeu, European Resucitation Council (ERC) que és qui s’encarrega de 

estudiar i actualitzar el algoritmes de la RCP. Les últimes modificacions són de l’any 2010 i 

determinen que s’han de fer 30 compressions toràciques seguides de 2 insuflacions (30:2). 
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Les compressions s’han de fer a un ritme de 100 compressions  per minut. Per que ens fem 

una idea, és com seguir el ritme del “Stayin’Alive” dels Bee Gees. Com els nostres nois 

segurament no coneixeran aquesta cançó fora bo tenir un aparell reproductor per anar-la 

escoltant mentre es fan les practiques. Per fer aquesta estació necessitarem tres maniquins 

de pràctiques de RCP. Al maniquí de pràctiques se la coneix com a Annie. A més, cada cop 

és més freqüent en llocs de molta afluència de gent, trobar instal·lats  desfibril·ladors externs 

automàtics (DEA). Aquests aparells ens ajudaran en la maniobra de suport vital bàsic. En 

cas de presenciar una aturada es combina la RCP amb el DEA, del que resultarà una 

maniobra molt més eficaç fins l’arribada dels serveis d’emergència. Els DEA son uns aparell 

de molt fàcil maneig. Només cal seguir les instruccions parlades que l’aparell ens anirà 

donant per fer la maniobra amb èxit. Degut a l’especial dificultat que pot comportar aquesta 

estació, un dels monitors de bombers estarà permanentment ajudant als nois i explicant la 

maniobra. 

 

 

 

 
fig.4.15 maniquí de RCP conegut com Annie (font: Learder) 
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fig.4.16 algoritme de RCP i DEA segons el ERC 

 

  

EUROPEAN  
RESUSCITATION  
COUNCIL

www.erc.edu | info@erc.edu - www.cercp.es
Publicado Octubre 2010: European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium

Referencia del producto: Poster_10_BLSAED_01_01_SPA  Copyright European Resuscitation Council

Coloque sus manos en el centro del pecho
Dé 30 compresiones torácicas:

  Comprima !rmemente al menos 5 cm de profun- 
 didad a una frecuencia de al menos 100/min
 Selle sus labios alrededor de la boca
 Sople !rmemente hasta que el pecho se eleve
 Dé la siguiente respiración cuando el pecho baje
 Continúe la RCP

RCP 30:2

Llame al 112; encuentre y traiga un DEA

Si la víctima comienza a despertarse: se mueve, abre los ojos y respira normalmente, detenga la RCP.
Si permanece inconsciente, colóquelo en la posición de recuperación*.

Compruebe la respuesta

Si no responde

Soporte Vital Básico y  
Des!brilación Externa Automática

Comience inmediatamente 
la RCP

Conecte el DEA y pegue los parches

Mantenga el sitio despejado y administre la descarga

Sacúdalo suavemente
Pregunte en voz alta: “¿Se encuentra bien?”

Abra la vía aérea y compruebe la respiración

Si no respira normalmente 
o no respira Si respira normalmente

Siga las indicaciones verbales inmediatamente
Pegue un parche bajo la axila izquierda
Pegue el otro parche bajo la clavícula derecha, junto al esternón
Si hay más de un reanimador: no interrumpa la RCP

Nadie debería tocar a la víctima
- durante el análisis
- durante la administración de la descarga

Colóquelo en posición  
de recuperación
 Llame al 112
 Continúe valorando que la respiración  

 se mantiene normal

*
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4.4.5 Reconeixement de senyals d’evacuació d’espais públics 

 

a- justificació 

 

Estar familiaritzat amb la senyalística d’emergència en espais públics és molt recomanable 

per fer-ne un ús adequat i eficient en cas de necessitat. Tenir clar el seu significat pot ser 

clau a l’hora de haver de donar avís d’un incendi o de fer servir una porta d’emergència. Tot i 

la seva senzillesa i simplicitat per la seva ràpida comprensió poder molt nois no s’han parat 

a pensar que signifiquen exactament cada un dels pictogrames que es poden trobar en un 

espai públic. 

 

b- descripció 

 

Sobre una caixa construïda especialment col·loquem dos columnes de 8  polsadors. A 

l’esquerra tenim els polsadors corresponents als pictogrames i a la dreta tenim els polsadors 

corresponents a una petita descripció dels pictogrames de la primera columna, però de 

manera desendreçada . Els nois han de prémer un polsador de l’esquerra i un polsador de la 

dreta que corresponguin al pictograma i a la descripció correctes, encenent-se el llum verd. 

Si no l’encerten sonarà un timbre i s’encendrà el llum vermell. Els pictogrames escollits per 

la seva rellevància són: polsador d’alarma, boca d’incendi equipada, extintor, primers auxilis, 

via d’evacuació, sortida d’emergència, porta antipànic i punt de reunió.  

 
fig.4.16 disposició dels elements a reconèixer 
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c- descripció tècnica 

 

Hem de construir una caixa de fusta conglomerada. Un cop massillada i pintada li 

instal·larem la part elèctrica.  A partir de una base electrònica digital de circuits lògics, hem 

muntat tots el polsadors les bombetes i  la sirena, que aniran alimentats per xarxa a 220v. 

 

Degut a la gran simplicitat de muntatge ens hem vist capaços de construir un model  a títol 

d’exemple. 

 

   

 
fig.4.17 caixa de reconeixement de senyals d’emergència d’elaboració pròpia  
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fig.4.18 caixa de reconeixement de senyals d’emergència d’elaboració pr 

 

 

4.5 ESCENARIS DEL TALLER VIVENCIAL DEL FOC 

 
 
En aquesta part del projecte descriurem i donarem la pauta per treballar amb els visitants 

tots els aspectes de prevenció, detecció d’emergències i les consegüents accions 

d’autoprotecció, exposats en el recorregut  de les estacions. Per aquest fi, hem dissenyat un 

pis prototip en el que hem introduït tots aquells elements subjecte de treball de la primera 

part, emplaçats en una ubicació real. Aquest pis, a més, l’hem dissenyat per que serveixi 

d’escenari per la teatralització i vivència per part dels visitants de una situació de foc simulat. 

I així poder experimentar i aplicar les mesures d’autoprotecció integrades amb anterioritat. 

En tractar-se de un projecte de prevenció li hem donat molta més importància al contingut 

que no pas al continent. És per això que no ens hem parat a detallar sistemes constructius o 

definit elements estructurals, ja que en funció de la ubicació finals dels escenaris, aquests  

es podrien construir de moltes diferents maneres. Tant es podrien construir amb arquitectura 

efímera (tipus estand de fira ) com en obra. Els plànols que hem dissenyat volem que siguin 

una primera idea de distribució estant aquesta absolutament oberts a modificacions el dia 

que es vulgui dur a la realitat aquests escenaris.  

 

El pis hauria de constar en primer lloc amb  un espai  perimetral per, amb l’ajuda del grans 

finestrals, poder analitzar des de l’exterior els elements a treballar. Un cop dins ens trobem 

amb un passadís que dona a un bany, una habitació i una cuina. Dins aquestes estances 

hem col·locat els elements i disposicions d’objectes potencialment perillosos  per la seva 

detecció, identificació i correcta gestió amb l’objectiu de reduir riscos. Per que els visitants 

puguin anar treballant, se’ls hi donaran unes fitxes que aniran omplint. S’ha de tenir en 

compte que s’ha exagerat i redundat en l’escenificació per tal de maximitzar l’acció 
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pedagògica arribant a extrems gairebé incongruents o incompatibles. En cada un dels 

espais del pis s’han col·locat una pantalla de televisió de grans dimensions per poder 

projectar vídeos referents a les emergències i les possibles conseqüències de les mateixes 

amb origen en els diferents elements de risc a detectar. Creiem que seria ideal la elaboració 

de material audiovisual de producció pròpia de bombers de Barcelona, per poder incidir 

exactament en els elements que més ens interessen de l’acció preventiva però en el seu 

defecte en podem trobar molts penjats a la xarxa.  

 

Els plànols dels escenaris estan a escala 1:50 les plantes i a 1:25 els alçats. 
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fig.4.19 planta general dels escenaris  
 
 
 
 
 
 



Taller vivencial del foc 38 

4.5.1 Dinàmica del taller vivencial del foc als escenaris 

 

Després de treballar a les estacions,  es passarà a la zona dels escenaris. Aquests són uns 

espais dissenyats com un pis de mides reals on hem col·locat elements de risc . En una 

primera part, als visitants se’ls hi facilitarà varies fitxes com les de la figura 7 per que puguin 

identificar els elements de risc i dir com els resoldrien, mentre es passegen per tot el pis. La 

fitxa l’hem dissenyat en base a la “Guia d’avaluació de riscos per a petites i  mitjanes 

empreses”editada per la Generalitat l’any 2001.Tots els possibles riscs els detallem a 

continuació. Al cap de 20 minuts un dels monitors els reunirà a l’espai de la cuina mentre 

l’altre monitor surt a l’exterior i inundarà l’espai del passadís amb fum. Per aquest fi hem 

dissenyat unes canalitzacions connectades a una maquina de fum de parafina a base 

aquosa com les que es fan servir en espectacles o discoteques. Aquest fum és 

absolutament innocu i no representa cap tipus de perill per als visitants. Saltarà l’alarma del 

detector de fums del passadís i els nois hauran de decidir què han de fer. Com el passadís 

estarà molt ple de fum es quedaran confinats a la cuina. Agafaran un drap de la cuina, 

l’hauran de mullar i col·locar-lo a la part baixa de la porta. Seguidament hauran de fer la 

trucada als bombers amb el telèfon fixe de la cuina. Els despenjarà el telèfon el monitor de 

fora amb un telèfon amb connexió directa. Aquest equipat amb equip de respiració 

autònoma arribarà fins a la cuina. Iniciarà l’evacuació fins a l’exterior dels nois un per un, 

fent servir la caputxa d’evacuació. En cas de tenir algun nen que no vulgui sortir amb la 

caputxa es podrà sortir per la porta de la cuina que dona a l’exterior. 

 

 
fig.4.20 bomber i víctima amb l’equip de respiració de rescat  
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fig.4.20  fitxa per la detecció de riscs en els escenaris  
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4.5.2 Escenari bany    

 

El bany no és en sí una estança especialment perillosa pel que fa a incendis, però en canvi 

és una estança on s’originen molts dels accidents domèstics que no tenen a veure amb el 

foc, i que en última instància requereixen la intervenció dels bombers. Els ambients humits 

són catalitzadors d’accidents relacionats amb l’electricitat per contacte directe o indirecte, i 

són la causa de moltes de les caigudes per relliscades en terres molls de gent gran o amb 

mobilitat reduïda. Les fuites d’aigua són també una font de incidents que acaben en molts 

casos afectant a altres veïns en cas d’absència del domicili. A més, en els banys és habitual 

l’emmagatzematge de productes potencialment perillosos per nens petits com són els 

medicaments, acetones, salfumants, lleixiu o inclús detergents que no poden estar ni a la 

vista ni a l’abast dels mateixos. Els nens són també els protagonistes de situacions en les 

que es queden tancats dins del bany i no poden sortir un cop han passat la balda.  

 
 

fig.4.20 planta escenari bany  
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4.5.2.1 Atrezzo bany 

 

Aquesta és la llista del material necessari per escenificar els elements de risc dins del bany: 

 

‐ Escalfador d’aire calent elèctric 

‐ Assecador de cabells 

‐ Planxa de cabells 

‐ Raspall de dents elèctrics per dues persones 

‐ Afaitadora elèctrica 

‐ Radio-cd 

‐ Endoll múltiple 

‐ Tovalloles: 2 grans de dutxa, 2 petites de mans i una de terra 

‐ Penjadors per les tovalloles  

‐ Productes de neteja: salfumant, lleixiu, detergent vàter, anticalç  

‐ Laca cabells 

‐ Brossa plena de burilles  

‐ Cendrer 

‐ Caixa amb medicaments varius 

‐ Kit per tallar ungles: tisores, esmalt, acetona 

‐ Suport  de paper de vàter amb dos rotllos  

‐ Sabons dutxa 

 

4.5.2.2 Elements de risc a B1 
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fig.4.21 elements de risc a B1 
 
1.a-ubicació i descripció del risc: aixetes de sectorització del bany. Normalment en la zona 

alta d’alguna de les parets. 

1.b-forma d’accident: fuita d’aigua dins del bany no solucionable puntualment. 

1.c-mesures preventives correctores: es procedirà al tancament de les aixetes de 

sectorització del bany. En cas de no disposar-ne, s’haurà de tancar l’aixeta d’entrada al pis. 

 

2.a-ubicació i descripció del risc: productes de neteja a l’abast i a la vista de nens petits 

2.b-forma d’accident: ingesta accidental  o manipulació inadequada per part dels nens 

2.c-mesures preventives correctores: endreçar fora de l’abast i la vista dels nens dins de un 

armari tancat. 

2.d-nota: és un accident molt més probable que es produeixi en cases on normalment no hi 

viuen nens i aquests hi són de visita.  



Taller vivencial del foc 43 

 

3.a-ubicació i descripció del risc:  sobrecàrrega elèctrica per excés de consum endollat en 

una sola presa de corrent múltiple. 

3.b-forma d’accident: punt d’ignició per elevació de temperatura. 

3.c-mesures preventives correctores: no fer servir en un sol endoll i a l’hora aparells de gran 

consum com l’estufa d’aire i l’assecador de cabells  

 

4.a-ubicació i descripció del risc: derivació elèctrica per contacte en ambients humits amb 

electrodomèstics endollats 

4.b-forma d’accident: electrocució per contacte  directe o indirecte  amb aparell elèctric i amb 

presència de molta humitat. 

4.c-mesures preventives correctores: no fer servir aparells elèctrics quan s’està descalç al 

bany o dins de la banyera. 

 

5.a-ubicació i descripció del risc: fuita d’aigua del maneguet del lavabo. 

5.b-forma d’accident: inundació de la cambra de bany amb possible afectació al pis inferior 

per filtració 

5.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment. En cas 

de fuita tancar la clau del maneguet o en cas de no ser possible tancar la clau de 

sectorització immediatament anterior. 

 

6.a-ubicació i descripció del risc: terra lliscant del paviment i de la banyera. 

6.b-forma d’accident: relliscada i caiguda a mateix nivell amb les conseqüents contusions i 

possibles fractures. 

6.c-mesures preventives correctores: no caminar pel terra moll col·locant algun tipus 

d’estora i posar adhesius antilliscants al terra de la banyera. 

 

7.a-ubicació i descripció del risc: deixar medicaments a la vista i a l’abast dels nens petits.  

7.b-forma d’accident: ingesta accidental per part dels nens. 

7.c-mesures preventives correctores: endreçar fora de l’abast i la vista dels nens dins de un 

armari tancat. 

7.d-nota: és un accident molt més probable que es produeixi en cases on normalment no hi 

viuen nens i aquests hi són de visita.  

 

8.a-ubicació i descripció del risc: deixar tovalloles sobre o molt a prop de l’escalfador d’aire 

elèctric per eixugar-se 

8.b-forma d’accident: punt d’ignició  per excés de temperatura 
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8.c-mesures preventives correctores: no fer servir l’escalfador elèctric per eixugar tovalloles 

o mantenir una distància mínima de seguretat a partir de 30 cm. 

 
4.5.2.3 Elements de risc a B2 
 

 
 

fig.4.22 elements de risc a B2  
 
9.a-ubucació i descripció del risc: fuita d’aigua dels comandaments de la banyera.  
9.b-forma d’accident: inundació de la cambra de bany amb possible afectació al pis inferior 
per filtració 
9.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment. En cas 
de fuita tancar la clau de sectorització immediatament anterior. 
 
10.a-ubicació i descripció del risc: líquids perillosos a l’abast i a la vista de nens petits 
10.b-forma d’accident: ingesta accidental  o manipulació inadequada per part dels nens 
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10.c-mesures preventives correctores: endreçar fora de l’abast i la vista dels nens dins de un 
armari tancat. 
10.d-nota: és un accident molt més probable que es produeixi en cases on normalment no hi 
viuen nens i aquests hi són de visita.  
 
11.a-ubicació i descripció del risc: en cas d’incendi la banyera no és un amagatall segur 
11.b-forma d’accident: danys greus per cremades i intoxicació en intentar amagar-se dins de 
la banyera amb un incendi al pis.  
11.c- mesures preventives correctores: posar-se fora de perill seguint el protocol adequant 
en cas d’incendi. 
11.d-nota: a més del risc extrem de l’acció, els bombers trigarien molt en trobar-te. 
 
 
4.5.2.4 Elements de risc a B3 
 
 

 
fig. 4.23 alçat B3 
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12.a-ubicació i descripció del risc: fuita d’aigua del maneguet del vàter. 

12.b-forma d’accident: inundació de la cambra de bany amb possible afectació al pis inferior 

per filtració 

12.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment.  

12.d- mesures d’autoprotecció: En cas de fuita, tancar la clau del maneguet o en cas de no 

ser possible tancar la clau de sectorització immediatament anterior. 

 

13.a-ubicació i descripció del risc: fuita d’aigua dels maneguets del bidet. 

13.b-forma d’accident: inundació de la cambra de bany amb possible afectació al pis inferior 

per filtració 

13.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment. En cas 

de fuita tancar la clau del maneguet o en cas de no ser possible tancar la clau de 

sectorització immediatament anterior. 

 
4.5.2.5 Elements de risc a B4 
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fig. 4.24 alçat B4 

 
 

14.a-ubicació i descripció del risc: els nens petits a vegades es tanquen al bany i després no 
saben obrir. 
14.b-forma d’accident: possible quadres  d’estrès o angoixa tant per part dels nens com dels 
pares. 
14.c-mesures preventives correctores: disposar de panys de porta desbloquejables des de 
l’exterior.  
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4.5.3 Escenari habitació 

 

L’habitació entesa com a lloc de descans o de treball és una estança en la que hi passem 

moltes hores.  Sabem que hi ha una relació directa entre l’activitat humana i la sinistralitat, 

englobat en el que es considera el factor humà. En una habitació els riscos no són pocs. En 

trobem de més genèrics com les sobrecàrregues elèctriques degudes a un mal ús de lladres 

amb múltiples aparells de gran consum, però el més perillós és el risc que es deriva del fet 

de fumar  al llit. Els fumadors no tenen present l’altíssim risc que representa el fet 

d’encendre una cigarreta al llit. La possibilitat d’encendre la roba de llit, o la moqueta del 

terra un cop adormits, és desproporcionada. És a les habitacions el segon lloc on es 

produeixen el major nombre  d’incendis amb víctimes a Espanya amb el 34% dels sinistres, 

segons un informe de la fundació Mapfre. Cal tenir especial cura també amb les espelmes 

que es deixen desateses o es deixen enceses tota la nit sense cap mena de protecció. Hem 

col·locat en l’habitació un element molt delicat per la seva perillositat. Ens referim a una 

estufa catalítica. Degut a que es tracta de un element mòbil emissor de molta escalfor, el 

seu correcte emplaçament és fonamental per no crear un incendi. Cal que estigui a un 

mínim de un metre de qualsevol altre element. A més és un aparell molt delicat degut a que 

és un aparell que pot tenir problemes de mala combustió i originar monòxid de carboni, que 

és un gas molt perillós. El monòxid de carboni és un gas sense olor que ocupa el lloc de 

l’oxigen a la sang i fa que la gent es mori ofegada.  
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fig.4.25 planta de l’habitació 

 
 

4.5.3.1 Atrezzo escenari habitació 

 

Aquesta és la llista del material necessari per escenificar els elements de risc dins de 

l’habitació: 

 

‐ butaca 
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‐ cadira de despatx 

‐ roba per l’armari: 5 camises, 5 samarretes, 5 pantalons i 3 parells de sabates 

‐ torre ordinador 

‐ pantalla ordinador 

‐ impressora 

‐ equip de música 

‐ llum de sobretaula per la taula de treball 

‐ 2 endolls múltiples 

‐ paperera plena de papers 

‐ TV 

‐ Estufa de butà 

‐ Barra de cortina amb les seves cortines fins al terra 

‐ Detector de fums 

‐ Telèfon fixe 

‐ 2 marcs de fotos 15*20 cm 

‐ tauleta de nit 

‐ llum per la tauleta amb drap de colors 

‐ radio-despertador elèctric 

‐ 3 cendrers plens de burilles. A la tauleta, a les lleixes i a la taula  

‐ cremades al terra de l’habitació amb burilles escampades 

‐ llit de 90 cm 

‐ joc de llit amb cremades de burilles  

‐ manta elèctrica 

‐ paquet de tabac 

‐ encenedor 

‐ paquet de mistos 

‐  llibres 

‐ 3 espelmes 

 

4.5.3.2 Elements de risc a H1 
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fig.4.26 alçat H1 

 

1.a-ubicació i descripció del risc:  sobrecàrrega elèctrica per excés de consum endollat en 

una sola presa de corrent múltiple. 

1.b-forma d’accident: punt d’ignició per elevació de temperatura. 

1.c-mesures preventives correctores: no fer servir en un sol endoll i a l’hora, aparells de gran 

consum o molts de petits. 

 

2.a-ubicació i descripció del risc: en cas d’incendi l’armari no és un amagatall segur 
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2.b-forma d’accident: danys greus per cremades i intoxicació en intentar amagar-se dins de 

l’armari amb un incendi al pis.  

2.c- mesures preventives correctores: posar-se fora de perill seguint el protocol adequant en 

cas d’incendi. 

2.d-nota: a més del risc extrem de l’acció els bombers trigarien molt en trobar-te. 

 
4.5.3.3 Elements de risc a H2 
 

 
fig.4.27 alçat H2 
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3.a-ubicació i descripció del risc: mala ubicació de l’estufa de butà, massa a prop tant de les 

cortines com de la butaca o el llit. 

3.b-forma d’accident: punt d’ignició amb presència de gran quantitat de material inflamable 

3.c-mesures preventives correctores: les estufes mòbils s’han de col·locar com a mínim a un 

metre de qualsevol objecte o material susceptible de poder ser un focus de ignició 

 

4.a-ubicació i descripció del risc: mala combustió de l’estufa de butà. 

4.b-forma d’accident: intoxicació greu per inhalació de monòxid de carboni. 

4.c-mesures preventives correctores: s’ha de fer un manteniment regular i adequat de les 

estufes de butà per part de un servei tècnic especialitzat.  En el cas d’utilitzar estufes de 

combustió és important tenir una bona ventilació de l’estança. 

 

5.a-ubicació i descripció del risc: fuita de gas de l’estufa de butà. 

5.b-forma d’accident: creació d’un ambient potencialment explosiu en entrar dins del rang 

d’explosió per fuita de gas, podent-se produir la deflagració  per qualsevol guspira 

accidental. 

5.c-mesures preventives correctores: s’ha de fer un manteniment regular i adequat de les 

estufes de butà per part de un servei tècnic especialitzat.   

5.d-mesures d’autoprotecció: Si es produeix la fuita, no accionar cap tipus d’interruptor ( l’arc 

elèctric pot ser suficient per crear la deflagració), desconnectar el regulador de l’ampolla i 

airejar molt l’estança obrint finestres i balcons. 

 

6.a-ubicació i descripció del risc: llençar burilles mal apagades la paperera plena de papers. 

6.b-forma d’accident: ignició de la paperera podent desencadenar un incendi per la reacció 

en cadena 

6.c-mesures preventives correctores: les burilles s’han d’apagar correctament abans de 

llençar-les a qualsevol indret, i ens n’hem d’assegurar. No fumar. 

 

7.a-ubicació i descripció del risc: deixar mistos i/o encenedors a la vista o a l’abast dels 

nens. 

7.b-forma d’accident: crear un punt d’ignició per part dels nens en manipular tant mistos com 

encenedors. 

7.c-mesures preventives correctores: desar sempre els mistos i els encenedors en llocs 

tancats fora de la vista i l’abast dels nens.  
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4.5.3.4 Elements de risc a H3 
 

fig.4.28 alçat H3 
 

 
 
8.a-ubicació i descripció del risc: col·locació de draps per sobre de la làmpada. 

8.b-forma d’accident: ignició del drap per excés de temperatura. 

8.c- mesura preventiva correctora: retirar el drap de sobre la làmpada. 

 

9.a-ubicació i descripció del risc: acumulació de burilles mal apagades en un cendrer. 
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9.b-forma d’accident: la inestabilitat del munt de burilles pot ocasionar la seva caiguda sobre 

materials inflamables com la butaca o el llit. 

9.c- mesures preventives correctores: no deixar mai burilles mal apagades. Netejar 

regularment els cendrers. No fumar. 

 

10.a- ubicació i descripció del risc:  sobrecàrrega elèctrica per excés de consum endollat en 

una sola presa de corrent múltiple. 

10.b- forma d’accident: punt d’ignició per elevació de temperatura. 

10.c- mesures preventives correctores: no fer servir en un sol endoll i a l’hora, aparells de 

gran consum com la manta elèctrica.  

 

11.a- ubicació i descripció del risc: fumar al llit. 

11.b- forma d’accident: ignició del matalàs amb una burilla encesa quan la persona es queda 

adormida. 

11.c- mesures preventives correctores: no fumar al llit. 

11.d- nota: aquest risc és especialment elevat amb persones amb la mobilitat nul·la o 

reduïda que no podrien sortir del llit tot i adonar-se del foc. 

 

12.a- ubicació i descripció del risc: deixar espelmes desateses. 

12.b- forma d’accident:  les espelmes són per sí mateixes fonts d’ignició i si les desatenem 

poden crear un incendi fàcilment. 

12.c- mesures preventives correctores: tenir les espelmes enceses dins de un recipient que 

reculli la cera que es pogués escórrer. Apagar qualsevol espelma si ens hem d’absentar. 

 
4.5.3.5 Elements de risc a H4 
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fig.4.29 alçat B4 

 
 
 

4.4.4 Escenari cuina 

 

La cuina és el lloc perillós de la casa per excel·lència, sobretot pels més menuts de la casa. 

La presència del foc encès durant les hores de preparació del menjar, fa que durant molt de 

temps es reuneixin les condicions ideals per produir-se un accident. Si ens fixem estan 

presents tots els elements del triangle del foc: combustible, temperatura i oxigen. És per això 

que hem d’extremar les precaucions. La higiene de les campanes extractores és bàsica per 

que una flamarada accidental, produïda mentre cuinem,  no prengui a la resta del mobiliari. 

El foc de campana extractora és un dels serveis de foc més comuns a bombers de 
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barcelona. Hem d’anar amb compte amb les cremades dels nens petits. Les paelles han de 

tenir el mànec sempre girat endins i els nens no es poden apropar ni a la cuina ni al forn. A 

part del foc, a la cuina hi poden haver molts elements potencialment perillosos com 

productes tòxics de neteja, o estris de tall. A més és molt freqüent endollar multitud 

d’aparells de gran consum a un mateix multiendoll com  el microones, la torradora i la 

planxa.   

 
Fig.4.30 planta cuina 
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4.5.4.1 Atrezzo escenari cuina  

 

Aquesta és la llista del material necessari per escenificar els elements de risc dins de la 

cuina: 

 

‐ radiador d’oli 

‐ post de planxar i planxa 

‐ radio-cd 

‐ parell de paelles i una cassola 

‐ ampolles  i capses de productes perillosos: lleixiu, salfumant, rentavaixelles, 

dissolvents, pintures, campingaz, insecticides, verí mata-rates 

‐ telèfon fixe de paret 

‐ torradora 

‐ batedora 

‐ liquadora 

‐ minipimer 

‐ microones 

‐ talla embotits 

‐ fregidora 

‐ parell de endolls múltiples  

‐ campana extractora bruta de greix 

‐ escombra i recollidor 

‐ detector termovelocimètric 

‐ parell de draps de cuina de cotó amb els seus penjadors 

 
4.5.4.2 Elements de risc a C1 
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fig.4.31 alçat C1 

 
 

1.a-ubicació i descripció del risc:  sobrecàrrega elèctrica per excés de consum endollat en 

una sola presa de corrent múltiple. 

1.b-forma d’accident: punt d’ignició per elevació de temperatura. 

1.c-mesures preventives correctores: no fer servir en un sol endoll i a l’hora, aparells de gran 

consum com la planxa i el radiador d’oli. 
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2.a-ubicació i descripció del risc: productes perillosos  a l’abast i a la vista de nens petits( 

corrosius, tòxics, inflamables, explosius, nocius o irritants)  

2.b-forma d’accident: ingesta accidental  o manipulació inadequada per part dels nens 

2.c-mesures preventives correctores: endreçar fora de l’abast i la vista dels nens dins de un 

armari tancat. 

2.d-nota: és un accident molt més probable que es produeixi en cases on normalment no hi 

viuen nens i aquests hi són de visita.  

 

4.5.4.3 Elements de risc a C2 

 

 
fig.4.32 alçat C2 
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3.a-ubicació i descripció del risc: fuita de gas de l’escalfador. 

3.b-forma d’accident: creació d’un ambient potencialment explosiu en entrar dins del rang 

d’explosió per fuita de gas, podent-se produir la deflagració  per qualsevol guspira 

accidental. 

3.c-mesures correctores: s’ha de fer un manteniment regular i adequat de l’escalfador per 

part de un servei tècnic especialitzat. 

3.d- mesures preventives correctores   Si es produeix la fuita, no accionar cap tipus 

d’interruptor ( l’arc elèctric pot ser suficient per crear la deflagració), tancar la clau del gas de 

l’entrada de l’escalfador i airejar molt l’estança obrint finestres i balcons. Si persisteix la olor, 

tancar la clau general del gas, seguir airejant i trucar als bombers ( 112 )  

 

4.a-ubicació i descripció del risc: fuita d’aigua del maneguet de l’escalfador. 

4.b-forma d’accident: inundació de la cuina amb possible afectació al pis inferior per filtració. 

4.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment. En cas 

de fuita tancar la clau del maneguet o en cas de no ser possible tancar la clau de 

sectorització immediatament anterior. 

 

5.a-ubicació i descripció del risc: fuita de gas sense localitzar el lloc exacte de la fuita. 

5.b-forma d’accident: creació d’un ambient potencialment explosiu en entrar dins del rang 

d’explosió per fuita de gas, podent-se produir la deflagració  per qualsevol guspira 

accidental. 

5.c- mesures d’autoprotecció: no accionar cap tipus d’interruptor ( l’arc elèctric pot ser 

suficient per crear la deflagració), tancar la clau del gas general de tot el pis i airejar molt les 

estances obrint finestres i balcons. Si persisteix la olor, seguir airejant i trucar al telèfon 

d’emergències ( 112 ). 

 

6.a-ubicació i descripció del risc: fuita d’aigua sense localitzar el lloc exacte de la fuita. 

6.b-forma d’accident: inundació del pis amb possible afectació al pis inferior per filtració. 

6.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment. En cas 

de fuita tancar l’aixeta general de tot el pis o en cas de no ser possible tancar l’aixeta del 

quartet de comptadors ( normalment localitzat a la planta baixa de l’entrada de l’edifici). 

Aquesta actuació és la més recomanable quan la fuita es produeix en un pis en el que no hi 

tenim accés, per absència dels residents habituals. 
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4.5.4.4 Elements de risc a C3 

 
fig.4.32 alçat C3 

 

7.a-ubicació i descripció del risc: fuita d’aigua del maneguet de la pica. 

7.b-forma d’accident: inundació de la cuina amb possible afectació al pis inferior per filtració 

7.c-mesures preventives correctores: fer un control visual rutinari i un manteniment. En cas 

de fuita tancar la clau del maneguet o en cas de no ser possible tancar la clau de 

sectorització immediatament anterior. 

 

8.a-ubicació i descripció del risc:  sobrecàrrega elèctrica per excés de consum endollat en 

una sola presa de corrent múltiple. 

8.b-forma d’accident: punt d’ignició per elevació de temperatura. 
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8.c-mesures preventives correctores: no fer servir en un sol endoll i a l’hora, aparells de gran 

consum com la fregidora i la torradora. 

 

9.a-ubicació i descripció del risc: fuita de gas de la placa de fogons 

9.b-forma d’accident: creació d’un ambient potencialment explosiu en entrar dins del rang 

d’explosió per fuita de gas, podent-se produir la deflagració  per qualsevol guspira 

accidental. 

9.c-mesures correctores preventives : s’ha de fer un manteniment regular i adequat de la 

placa de  fogons per part de un servei tècnic especialitzat. 

9.d- mesures d’autoprotecció: Si es produeix la fuita, no accionar cap tipus d’interruptor ( 

l’arc elèctric pot ser suficient per crear la deflagració), tancar la clau del gas de l’entrada de 

la placa de fogons i airejar molt l’estança obrint finestres i balcons. Si persisteix la olor, 

tancar la clau general del gas, seguir airejant i trucar als bombers (080). 

 

10.a-ubicació i descripció del risc: derivació elèctrica per contacte en ambients humits amb 

electrodomèstics endollats. 

10.b-forma d’accident: electrocució per contacte  directe o indirecte  amb aparell elèctric i 

amb presència de humitat. 

10.c-mesures preventives correctores: no fer servir aparells elèctrics quan es té les mans 

molles. 

10.d- mesures d’autoprotecció: si ens trobem algú que està enganxat a l’electricitat i no 

salten els sistemes de protecció de la instal·lació. 1- aïllar-nos bé del terra 2- separar la font 

elèctrica de l’accidentat amb un estri no conductor ( exp. una cadira de fusta o una taula de 

tall de fusta). 

11.a- ubicació i descripció del risc: sobreescalfament de una olla o paella  

11.b- forma d’accident: inflamació de la olla o paella. 

11.c- mesures preventives correctores: no deixar mai cap olla o paella desateses 

11.d-mesures d’autoprotecció:   MAI tirar aigua!! Agafar una tapa o un drap humit i cobrir la 

olla. Si no ho podem controlar seguir el protocol d’incendi. 

 

12.a-ubicació i descripció del risc: inflamació de la campana extractora. 

12.a- forma d’accident : degut a la brutícia i al greix acumulats a la campana en certes 

condicions poden arribar a inflamar-se. 

12.c- mesures preventives correctores: tenir la campana sempre neta. 

12.d- mesures d’autoprotecció: seguir el protocol d’incendi. 
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13.a- ubicació i descripció del risc: deixar les paelles amb les que cuinem amb el mànec cap 

a fora.  

13.b- forma d’accident: els nens poden fer caure la paella i el seu contingut.  

13.c- mesures preventives correctores: amb presència de nens, les paelles amb el mànec 

cap a dins. 

13.d- mesures d’autoprotecció: PAS 

 
4.5.4.5 Elements de risc a C4 
 

 
fig.4.33 alçat C4 
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14.a- ubicació i descripció del risc: objectes desendreçats i en mig del pas. 

14.b- forma d’accident: les persones poden ensopegar i caure aparatosament. 

14.c- mesures preventives correctores: desar, fora del pas, tot estri que no fem servir 

després de la seva utilització  

14.d- mesures d’autoprotecció: actuar en funció de la gravetat després de la valoració de 

signes i símptomes.  

 

4.5.5 Escenari passadís 

 

En el escenari passadís no hi hem col·locat cap tipus de element de risc a identificar per 

facilitar l’evacuació dels nois i noies amb la caputxa de evacuació. De totes maneres hem fet 

els panols per aclarir una mica més si cal la distribució dels espais. 

 
fig.4.34 alçat P1 
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fig.4.35 alçat P3 
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fig. 4.36 alçat P2 
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4.5.6. Plànols tècnics 
 
Com a títols informatiu adjuntem uns plànols de instal·lacions que ens han d’ajudar a 
entendre les necessitats dels escenaris  en el cas que aquests s’arribessin a projectar 
definitivament. Aquests plànols estan a escala 1:50. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

fig.4.37 instal·lació d’aigua i gas 
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fig.4.38 instalació de conductes per la injecció de fum 
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fig.4.39 instalació de odorant THT per simulació de fuuita de gas 
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5 CONCLUSIONS  
 
 
En la realització d’aquest projecte final de carrera he agafat encara més consciència de la 

importància de l’educació en la prevenció i en l’autoprotecció. Degut a uns conflictes interns, 

que sembla que estan en via de resoldre’s, les visites escolars es van deixar de fer, i sembla 

que es poden tornar a emprendre en un període curt de temps, per el que aquest treball pot 

servir de base i inspiració. En les situacions límit es fa molt difícil pensar què has de fer i és 

l’experiència que fa que prenguis les decisions correctes.  

 

En aquest sentit és molt interesant la iniciativa de un grup de persones i entitats que volen 

justament implantar la prevenció i l’autoprotecció com a assignatures obligatòries a les 

escoles. www.EdCivEmerg.com 

 

També amb la documentació hem trobat que la fundación Mapfre ha publicat a l’octubre de 

2012 un informe anomenat “víctimas de incendios en España 2011” en el que s’arriba a la 

conclusió que la població amb més risc de ser víctima en un incendi són els homes de més 

de 80 anys i residents en poblacions de menys de 1000 habitants. És per això que seria molt 

interesant que es pogués arribar a dissenyar un taller vivencial del foc molt enfocat a la gent 

gran i que a més fos molt manejables per poder dur-lo de població en població i que aquest 

públic objectiu pogués tenir nocions de prevenció i autoprotecció. 
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7 AGRAÏMENTS 
 
 
 
 
Voldria agrair públicament totes les persones que m’han ajudat a recórrer aquest camí, i que 

han fet possible arribar a bon port tot i les dificultats. Ells saben qui són. Inclús algun no sap  

que ho és. Gràcies de tot cor. 

 

Per sobre de tots permeteu-me que doni les gràcies a la Nuria Comella. Tu i jo som un. 

 

Et vols casar amb mi?   

 
 


