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Les funcions i àmbits d'actuació són tan diversos com els que la societat ens demana. La resposta

a les actuacions especials engloba des del rescat de muntanya i medi natural, en general, com el

rescat urbà, viari o tecnològic, ja sigui en espais confinats o en escenaris de difícil accès. També

podem actuar en grans catàstrofes sota requeriment de qualsevol actuant. 

A banda tenim un gruix de resposta cada vegada més significatiu d'activitats no urgents, com

puguin ser la difusió de consells de risc, ja siguin els preventius o de seguretat en muntanya,

l'anàlisi d'aquest risc i la docència.

De quina manera el GRAE respon a les actuacions especials?

Primer de tot, a petició de les regions. Les Regions d'Emergències, o de vegades Grups

d'Intervenció, un cop tenen, diríem, una intervenció per donar resposta s'activen mitjançant

diversos circuïts, sobre ot quan la resposta territorial requereix de recursos especialitzats.

L'activació dels recursos operatius de Bombers es fa a través de la trucada al 112, on es fa la

recollida d'informació i s'informa les Sales regionals de Bombers, que són les responsables

d'activar, com comentava, aquests recursos especials. Un cop s'analitza la informació, es

configura el tren de sortida. La sortida del GRAE us he d'explicar que és modulable i s'associa o

s'adapta segons els requeriments de l'emergència o les seves característiques. Pot ser

directament en helicòpter en gran part dels casos, però també amb recursos terrestres i

medicalitzats. Tot això ho fem combinant totes les opcions, com comentava, en relació al tipus

d'emergència a què donem resposta. Els Bombers, com a cos modern d'emergència, la prioritat de

sortida a GRAE s'efectua amb helicòpter. Aproximadament un 80% de les actuacions les realitzem

amb la participació d'aquest mitjà tècnic. Això permet una extraordinària eficiència i una qualitat

d'estratègies de rescat molt important.

Per acabar, us explicaré breument la seqüència d'operacions quan efectuem un rescat. La primera

de totes és desplaçar-nos fins al lloc del sinistre i, en trànsit, intentar obtenir el màxim d'informació.

En segon lloc, l'objectiu és localitzar ràpidament i de forma precisa el focus de l'emergència. En

tercer lloc, accedirem a les víctimes seguint les estratègies més adients i segures. Acte seguit

prestarem atenció sanitària a la víctima i, quan això estigui garantit, la immobilitzarem i la
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rescatarem. Finalment farem un trànsfer als serveis sanitaris o la traslladarem a l'hospital de

referència més indicat. 

Com a conclusió, podem dir que grups altament especialitzats i resolutius

com els GRAE són necessaris per donar resposta a les emergències al

medi natural. Eficiència i seguretat en les operacions de rescat de

muntanya són conceptes que cal fomentar en el nostre dia a dia.
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