
3 de novembre de 2021

12.00h. Benvinguda
Miquel Darnés, degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de
Barcelona (ENGINYERS BCN)
Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra incendis (CLÚSIC)

12.10h. El resultat d’un mal manteniment de sistemes de protecció passiva
Carles Noguera, Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la
Generalitat de Catalunya

12.30h. Presentació de la Guia de manteniment de protecció passiva
Dolors Costa, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva

12.50h. Precs i preguntes
13.00h. Taula rodona de debat

Modera: David Jiménez, cap de Serveis Tècnics d'ENGINYERS BCN
Montse Díaz, presidenta de l'Associació de Tècnics Municipals
Luís Civantos, Technical Development Manager de Goodman
Gustavo Crespo, responsable de l'Àrea Legal, Seguretat i Prevenció
Integral d'ARCbcn

13.40h. Precs i preguntes
14.00h. Fi

La protecció passiva contra incendis comprèn tots els materials i sistemes
dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir-ne o retardar-ne la
propagació i facilitar-ne l’extinció.

Ens cal un bon funcionament d'aquests sistemes i, per assolir-lo, cal dur a
terme el manteniment necessari que ens garanteixi un estat correcte d’ús.

En el Grup de Treball de Protecció Passiva del CLÚSIC contra incendis ens
hem fet el ferm propòsit de treballar per tal d’avançar en la cultura del
manteniment. Així, doncs, la Guia que presentem, neix amb l’objectiu de
disposar d’un document pràctic de gestió eficient per a les empreses, que
ajudi a establir els paràmetres que garanteixin un correcte manteniment
durant tota la vida útil dels sistemes de protecció passiva contra incendis.

Acte de presentació

PROGRAMA

GUIA DE MANTENIMENT 
DE PROTECCIÓ PASSIVA 

Inscripció aquí
Jornada presencial o per streaming

Organitza Col·labora

Jornada presencial o
per streaming
Data: 3 de novembre de 2021

Lloc: ENGINYERS BCN
         Consell de Cent, 365
         Barcelona

Inscripció aquí: 
enllaç a la inscripció

Nota: Cal fer la inscripció tant si voleu assistir
de manera presencial o per streaming.

https://zoom.us/webinar/register/WN_mAr5XAu-SAGb6zx7Mw1bSw

