Seguretat a les activitats de muntanya. M1. 1.4 Les recerques.
Metodologia de treball dels bombers
- (Rafel Esteban) Com es fan les recerques? En aquest tema tractarem sobre recerques i
metodologia de treball del Cos de Bombers.
- (Josep Colàs ) Com treballem els Bombers de la Generalitat en les actuacions de recerca de
persones perdudes?.
Ens trobem amb diferents perfils de persones: boletaires, excursionistes, escaladors, esportistes
de muntanya ( imatge de passejants al temps que fa l'explicació ) però també amb persones grans
o nens; persones amb problemes de salut com pot ser la malaltia d'Alzheimer o malalties similars.
La trucada inicial la rep el 112. Sigui la mateixa persona perduda que truca o un familiar o amic
que ens diu que aquella persona no ha tornat. El 112 ens passa de forma telemàtica tota la
informació disponible i engega tot el procediment d'avisos a la resta d'agents. En aquest cas
potser sanitaris. Quan la nostra primera dotació arriba al lloc definim l'emplaçament des d'on
coordinarem la recerca. En diem Centre de Comandament Avançat.
(imatges i so d'una acció de recerca amb responsable explicant accions concretes, en aquest cas
estar en contacte amb el pare d'un nen perdut)
Verifiquem les informacions rebudes i establim l'últim lloc on ha estat vista la persona, UPA, l'últim
punt d'albirament i establim l'àrea de recerca. Normalment ho fem al voltant d'aquest UPA, en un
cercle que tindrà en compte el temps que aquesta persona porta desapareguda.
( imatges i so de l'acció de recerca, estimació i delimitació zona de recerca a partir de les dades
que tenen )
Construïm grups de treball i assignem sectors a cadascun d'ells. habitualment comencem fent
recerca per vies de comunicació: carreteres, pistes, camins o corriols. Si suposem que la persona
està en moviment li diem recerca extensiva. O fem recerca per sectors, és la que anomenem
recerca intensiva, si sospitem que aquesta persona està immòbil, ja sigui perquè està ferida o
per altres raons. En aquesta mena de recerca es reconeix el terreny pam a pam.
(imatges i so de l'acció de recerca, hi ha una explicació sobre el terreny d'un responsable sobre
establiment d'un punt d'albirament i establiment d'un radi de recerca primer teòric i desprès de
manera més pràctica a partir dels elements i accidents del terreny. Es desplega el personal )
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Centralitzem tota la informació en un sol lloc, el Centre de Comandament Avançat. Allà, ens
ajudem de la cartografia digital per anar definint els sectors que anirem revisant, i allà registrarem
totes les actuacions fetes. D'aquesta manera sempre podrem saber què és el que hem revisat i
què és el que ens queda per fer. Paral·lelament pot ser que la policia faci feina d'investigació. Si
és així també la registrarem. D'aquesta manera tenim tota la informació del que es va fent per
resoldre la recerca
(imatges i so de l'acció de recerca, hi ha una explicació sobre el terreny d'un responsable sobre el
supòsit que enfronten: nen sol, incomunicat, fa una hora que ha desaparegut)
Comptem amb l'ajut molt valuós de gossos ensinistrats en recerca de persones. Aquests gossos
formen un binomi indissoluble amb el seu guia. Aquests gossos estan especialitzats en recerca
per venteig o per rastreig.
(imatges i so de l'acció de recerca, aquí surt un gos)
Els gossos de rastre segueixen el camí d'olor que hem deixat adherit al terra o a la coberta
vegetal. Per ells, si el rastre és bo, és com si haguéssim pintat amb un esprai per allà on hem
passat. Per a aquesta mena de recerca necessitem una mostra d'olor de la persona, perquè el gos
pugui identificar-la i seguir-la només a ella.
(imatges i so de l'acció de recerca, gos rastrejant i trobant nen perdut. Els bombers li pregunten
com s'hi troba )
Els gossos especialitzats en venteig segueixen una emanació d'olor. En aquest cas no cal mostra
d'olor. la tecnologia ens pot ajudar molt en una recerca. Si tenim contacte amb la persona
perduda, aquesta disposa d'un mòbil intel·ligent i coneix el seu funcionament, pot activar el GPS i
enviar-nos la seva posició per missatgeria. Cada cop aquests recursos són més estesos i ajuden a
resoldre moltes situacions. Un cop localitzada la persona, comprovarem el seu estat i, si cal, la
traslladarem a un centre hospitalari.
( Fi )
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