
Seguretat  a  les  activitats  de  muntanya.  M1.  1.5  Les  emergències  de
muntanya a Catalunya

(Rafel Esteban) Què és el GRAE? Quines són les tasques d'aquests bombers? Coneguem-los!

Hola! El meu nom és Joan Borràs. Sóc el responsable de la Unitat Tècnica dels GRAE - Muntanya

dels Bombers de la  Generalitat.  Aquesta presentació tractarà sobre el  GRAE -  Muntanya i  la

resposta a les emergències en medi natural.

Primer de tot parlarem dels trets generals de les emergències a medi natural i la seva especificitat.

Podríem citar que presenten tres característiques bàsiques.

La primera d'elles és que estan associades principalment a activitats de lleure, ja sigui a activitats

fisicoesportives  en  medi  natural  (excursionisme,  escalada,  alpinisme  etc…)  com  a  activitats

recol·lectores i cinegètiques ja sigui boletaires, caçadors… sense oblidar-nos també d'altres, com

poden  ser  la  recerca  de  persones  extraviades  per  diverses  circumstàncies,  entre  elles  les

motivades per malalties tipus Alzheimer o demència…

En segon lloc, podem dir que estan localitzades en entorns o escenaris aïllats i de difícil accés:

• Medi d'alta i baixa muntanya o medi rural, ja sigui en condicions hivernals o estivals. 

• Entorns específics tipus: parets, coves o cims de muntanyes…

• Escenaris sovint allunyats o inaccessibles als serveis de socors convencionals. 

Finalment, podríem dir que requereixen de la resposta de recursos operatius altament específics:

• Ben entrenats i amb molt bona condició física,

• Polivalents en el conjunt de tècniques i disciplines esportives que es realitzen.

• I altament especialitzats en tècniques de rescat i atenció sanitària a l'accidentat. 

Per fer una mica d'història, podem dir que l'embrió del rescat organitzat va néixer a principis del

segle XX amb les societats o comitès de socors en muntanya a França i Anglaterra.

És aproximadament a partir de segona meitat del segle XX, amb el boom i creixent moda de les

activitats muntanya, on es consolida al centre d'Europa. A partir de llavors, la incorporació dels

primers helicòpters a partir dels anys 50 revolucionarà la resposta al rescat de muntanya.
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Actualment el rescat organitzat té unes bases de referència a Europa: Peloton de Gendarmerie de

Haute Montagne (PGHM) de Chamonix,  Air Glaciers o Air Zermatta a Suïssa o grup de Socorso

Alpino a Itàlia…

Pel que fa a Catalunya, la competència del salvament i rescat de muntanya correspon al Cos de

Bombers de la Generalitat creat a principi dels anys 80, a través de Llei 5/1994 de 4 de maig, de

regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments i de la seva Carta de Serveis

al ciutadà, se'ns atorga el deure de:

• Intervenir en sinistres o situacions d'emergència i l'actuació directa al lloc del succés per tal de

minimitzar  els  efectes  d'aquesta.  S'indica  en concret  que,  amb aquest  objectiu,  actuem en

salvament i rescat de persones que estiguin en perill en diferents entorns del medi natural ja

sigui muntanya, medi rural i fluvial.

A la vegada, prestem assistència sanitària immediata al lloc del sinistre.

El nostre àmbit geogràfic i d'actuació és directament en tot el territori català menys Barcelona que

té un cos propi de resposta a les emergències.

La  resposta  a  les  emergències  a  Catalunya  s'articula  a  través  d'un  sistema organitzatiu  que

aglutina els  recursos humans,  tècnics i  materials  mitjançant  7  regions d'emergència amb 150

parcs de bombers distribuïts en el conjunt del territori. A partir d'aquí una segona capa d'actuants

que serien les bases GRAE, tant les GRAE muntanya com les subaquàtiques, i els GEM, grup

sanitari de Bombers, i les bases dels mitjans aeris (MAER).

La integració de l'especialitat de salvament de muntanya al Cos de Bombers es va produir l'any

1984 amb la creació del Grup de Rescat que, posteriorment a l'any 1997, es va transformar en l

l'actual GRAE - Muntanya.

La distribució territorial de les bases GRAE - Muntanya és la següent:

Com a bases professionals, tenim:

• Seu amb base aèria a Tírvia

• Olot

• Cerdanyola del Vallès, amb base aèria a Sabadell 

Bases de bombers voluntaris:
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http://www.chamonix.com/pghm-(peloton-de-gendarmerie-de-haute-montagne),gendarmerie-and-police-station,48-3048-sitraCOS397738,en.html
http://www.chamonix.com/pghm-(peloton-de-gendarmerie-de-haute-montagne),gendarmerie-and-police-station,48-3048-sitraCOS397738,en.html
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=112868&versionId=1129443&language=ca_ES
http://www.cnsas.it/
http://www.cnsas.it/
http://www.zermatt.ch/en/Media/Attractions/Air-Zermatt
http://www.air-glaciers.ch/


• Camprodon 

• Pobla de Segur

• Vielha que pertany a Pompiers d'Aran 

El perfil professional GRAE - Muntanya actualment és d'especialista a temps complet des de l'any

2008.

L'accés des de Bombers per formar part del GRAE es realitza a través d'un concurs i amb el

compliment d'uns requisits, entre els quals el d'una antiguitat mínima com a bomber de primera de

2 anys. Posteriorment, es realitzen un conjunt de proves per acreditar el nivell físic i tècnic adient

de l'aspirant que vol ser GRAE.

Amb aquestes proves aconseguim obtenir un professional amb:

• una molt bona condició física

• una  alta  polivalència  tècnica  en el  conjunt  de  disciplines  a  les  quals  es  dóna resposta  en

l'emergència

Un cop l'integrem com a aspirant en el col·lectiu GRAE, el qualifiquem professionalment a través

de formació obligatòria en salvament i rescat amb l'objectiu d'aconseguir un rescatador eficient,

polivalent i segur.

Com  mantenim  les  condicions  de  l'especialista  GRAE?  Doncs  bé,  existeix  un  Pla  formatiu  i

d'entrenament anual que consta, bàsicament, d'uns blocs formatius:

1. Formació contínua obligatòria que tracta temes com puguin ser la cartografia, el bloc sanitari,

les tècniques de rescat, progressió en el medi…

2. Un seguit  d'activitats pràctiques d'especialitat  obligatòries: relacionades amb la multiactivitat

tècnica en el medi, exercicis de rescat o simulacres.
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