
Seguretat a les activitats de muntanya. M1. 1.3 Què fem els bombers?

Transcripció del vídeo

(Rafel Esteban) Ara veurem quines són les tasques que desenvolupem els Bombers de la

Generalitat: des d'un senzill foc de contenidor fins al més impactant dels accidents.

(Pep Colàs)

La nostra missió és vetllar per la seguretat de les persones. També dels béns i de la natura, però

la primera, les persones, és el més important per a nosaltres i la nostra raó de ser. L'àmbit

d'actuació dels Bombers de la Generalitat és tota Catalunya, llevat de la ciutat de Barcelona, on

presten servei els Bombers de la ciutat, i on donem recolzament, si escau.

Estem repartits per tot el territori català en més de 150 parcs de bombers, distribuïts en 7 regions

d'emergència.

El nostre objectiu és protegir les persones en situació de risc, tant se val si es tracta una iaia o un

jove, tant se val si anava d'excursió, conduint o de passeig amb les amigues. 

Els Bombers de la Generalitat actuem en una gran diversitat de sinistres: en l'extinció d'incendis

en edificis, en aparcaments, naus industrials, incendis a la via pública, papereres que cremen,

contenidors… També en incendis de vegetació, i no només en els Grans Incendis Forestals de

centenars d'hectàrees que podem veure als informatius, també en petits incendis que, aturats a

temps, es queden aquí!

Treballem fent salvaments en entorn urbà, com pot ser el rescat en un ascensor avariat o el d'un

treballador caigut en una bastida, i en el medi natural, com el rescats d'escaladors, espeleòlegs o

esquiadors…

Recerques de persones, ja siguin boletaires o excursionistes que es perden. 

També fem salvaments d'animals atrapats i prestem l'assistència sanitària immediata en el lloc del

sinistre. La tripulació de l'helicòpter que transporta l'equip de rescat per atendre un excursionista

ferit es compon també de personal mèdic o sanitari que l'atenda des del primer moment. 

També actuem en cas d'accidents de trànsit, on de vegades els conductors i acompanyants

queden atrapats per la magnitud del xoc. 
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Accidents ferroviaris de vaixells i aeronaus. També en fuites de gas en habitatges, on cal aturar la

fuita ràpidament i, al mateix temps, evitar possibles danys a les persones, i evacuar-les, o

confinar-les. 

Patologies de la construcció, esquerdes que apareixen en habitatges i poden comprometre la

seguretat de les persones que hi viuen, esfondraments, caiguda d'elements de la façana. 

També en actuacions relacionades amb factors meteorològics adversos, inundacions, riuades

relacionades amb aquestes, episodis de grans nevades… Altres que tenen a veure amb

l'existència de substàncies o materials amb risc nuclear, radioactiu, biològic o químic. Tasques

molt concretes en actuacions molt específiques, però només un objectiu, les persones, protegir

les persones.
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