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2. JUSTIFICACIÓ I INTRODUCCIÓ 
El meu interès pel tema dels incendis va començar arran d’un incendi intencionat en 

una de les finques que són propietat de la meva família. Un inconscient va calar foc 

en ple estiu, en una renglera de bales de palla, a prop del bosc, i conseqüentment, 

van assistir a l’indret de l’incendi els membres de l’ADF del Baix Alt Urgell, els 

Bombers, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals. 

El fet d’experimentar la vivència d’un incendi d’una manera tant propera va fer 

adonar-me que darrerament hi havia hagut un nombre considerable d’incendis, no 

forestals, sinó més aviat de rostoll, magatzems de palla, etc. Tot i així, vaig recordar-

me de l’incendi que hi hagué a la Serra d’Oliana el 1983, del qual tots els 

coneixements que en tinc provenen dels membres de la meva família, als quals els 

va causar un gran terror. Va haver d’intervenir-hi l’exèrcit espanyol, ja que en aquella 

època no existia la infraestructura de prevenció i extinció que hi ha actualment. A 

més, també vaig recordar els grans incendis forestals que hi va haver a Catalunya a 

finals dels anys 90. Els boscos cremats per tots aquests incendis encara no s’han 

recuperat. 

Fou per això que vaig decidir d’investigar sobre els incendis forestals, i em va cridar 

especialment l’atenció el fet que s’hi veiessin involucrats tants cossos diferents. Així 

vaig pensar que seria una bona idea conèixer-los millor i basar-hi el meu treball de 

recerca. 

En aquest treball, el que pretenc és conèixer tan bé com pugui les ADF, els 

Bombers, els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra, que són els principals cossos 

que intervenen en la prevenció, extinció i posterior investigació dels incendis a 

Catalunya. D’aquests m’interessa molt la forma com estan estructurats, però també 

quines són les seves funcions relacionades amb el tema dels incendis. També vull 

saber quina relació hi ha entre ells i quines peculiaritats té cadascun. 

A més, tinc interès en fer una part pràctica del treball que consisteixi en una 

campanya de prevenció d’incendis forestals. Apagar un incendi és una tasca 

d’elevada dificultat, per això crec que la prevenció s’ha de convertir en el punt on, 

bàsicament, s’ha d’implicar més la societat. La campanya que realitzaré estarà 

basada en els coneixements adquirits al llarg del treball sobre les ADF, els Bombers, 

els Agents Rurals i els Mossos d’Esquadra, i la realitzaré en tres suports diferents: 

paper, àudio i audiovisual. 
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3. LES ADF 
Una ADF (Agrupació de Defensa Forestal) és una associació 

formada pel conjunt d’ajuntaments i propietaris forestals que 

pertanyen als municipis que engloba l’agrupació. La seva 

finalitat principal és la lluita contra els incendis, referint-nos a 

la seva prevenció, control i extinció, però en el següent 

apartat ja en farem una explicació més exhaustiva.  

Les ADF van sorgir a partir dels grups d’extinció d’incendis 

que es formaren a Catalunya cap als anys 60. Tot i així, no 

es van regular fins l’any 1986, arran de l’aplicació del programa “Foc Verd”, creat pel 

Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. 

L’any 1995 van rebre un gran impuls gràcies a les subvencions econòmiques de 

l’administració, que promogueren la creació de noves ADF. Actualment, a Catalunya 

hi ha 306 ADF. 

 

3.1. Objectius de les ADF 
� Crear programes per a la vigilància i la prevenció d’incendis forestals. 

� Ajudar en el control, l’organització i l’execució de les mesures de prevenció 

dictades per la Direcció General del Medi Natural o per altres organismes que 

disposin de competència sobre la prevenció dels incendis forestals. 

� Conscienciar en l’àmbit d’actuació de l’ADF a les persones que resideixen, 

tant en les zones urbanes com en les rurals, el perill que comporta la 

realització de determinades activitats en temporada d’alt risc d’incendi, que 

per la seva naturalesa poden provocar l’aparició d’incendis forestals. 

� Informar els propietaris de terrenys forestals dels treballs de prevenció i 

d’extinció d’incendis que realitza l’agrupació amb la finalitat que aquests 

coneguin millor les ADF. 

� Crear i mantenir en bon estat xarxes de camins, pistes forestals i punts 

d’aigua per tal de facilitar l’accés als boscos i la recàrrega ràpida tant de 

cisternes com d’altres mitjans en cas d’un incendi forestal. Cal esmentar que 

les ADF són el cos que controla més punts d’aigua a Catalunya. 

1. Logotip oficial de l’ADF. 
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� Avisar el Cos de Bombers quan hi hagi un incendi, col·laborar en l’extinció 

d’incendis forestals, ja sigui donant suport 

als bombers o bé efectuant tasques 

d’extinció directament mitjançant vehicles 

amb cisternes o altres mitjans, amb la 

realització de tallafocs i la neteja del 

sotabosc per tal de frenar el foc, etc. A 

l’hivern duen a terme altres feines com, 

per exemple, treure neu de les carreteres.  
 

3.2. Demarcacions de les ADF 
L’àmbit d’actuació d’una ADF depèn de la quantitat de terreny forestal que hi ha en 

el territori. Així, si en una zona hi ha molts boscos, l’Agrupació de Defensa Forestal 

tindrà un espai d’actuació relativament petit, com pot ser un municipi, mentre que si 

hi escasseja la massa forestal, l’agrupació realitzarà les seves funcions dins d’un 

territori més extens, al qual poden formar part diversos municipis. Malgrat això, una 

ADF té l’obligació d’ajudar a les que li siguin veïnes en cas d’emergència i a 

qualsevol altra, tot i que, en aquest cas, només sí l’agrupació li sol·licita reforços.  

 

3.3. Estructura del sistema d’ADF 
Primer de tot, com a organisme principal, trobem el Secretariat de Federacions i 

d’ADF de Catalunya, que és una entitat sense ànim de lucre a la qual pertanyen 

totes les ADF i Federacions d’ADF que desitgin formar-ne part. Els objectius del 

Secretariat i del seu president són els següents: 

� Agrupar totes les ADF a fi de formar una entitat major i tenir una única veu 

davant de les administracions. 

� Donar suport i assessorar les agrupacions pel que fa a ajuts, subvencions, 

coordinació, comunicació, xarxes de transmissions, planificació i material 

cartogràfic. 

� Mantenir contacte amb el departament amb competències de medi ambient 

per tal d’aconseguir subvencions i ajuts. 

2. Comboi de vehicles de l’ADF 
Penedès -Garraf.  
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� Assessorar les ADF i les Federacions amb relació a l’elaboració de programes 

de formació de personal. 

� Informar la gent dels treballs de prevenció, control i extinció d’incendis i, en 

general, de protecció del medi natural que duen a terme les agrupacions. 

� Fixar programes de coordinació de les ADF amb els altres cossos d’extinció 

d’incendis. 

� Representar les ADF en el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de 

Catalunya). 

Una Federació d’ADF és una entitat que 

agrupa un conjunt d’ADF que pertanyen a 

un territori relativament gran, com pot ser 

una comarca o més d’una (en cas que 

aquestes siguin petites). A la imatge núm. 

3, podem observar la Federació del Bages, 

que agrupa un total d’11 ADF, i el seu 

territori coincideix pràcticament amb el de 

la comarca. La funció de les federacions és 

similar a la del Secretariat, ja que tenen 

com a objectius coordinar i ajudar a les 

ADF que la componen, proporcionar-los assessorament i suport tècnic i administratiu 

i organitzar cursets de formació per a voluntariat, entre d’altres. 

L’ADF és una entitat que està formada per persones i per altres entitats. Poden 

formar part d’una ADF: 

� Propietaris agraris i forestals, són bons coneixedors del territori i ajuden a 

millorar l’aplicació de les mesures de prevenció i els treballs que s’hi fan. 

� Membres dels ajuntaments (o els ajuntaments en si), els quals col·laboren 

implicant-se en les mesures de prevenció i ajudant a mantenir l’agrupació . 

� Organitzacions agràries professionals.  

� Associacions legals de propietaris forestals. 

� Agrupacions de defensa del medi ambient que pertanyin a l’àmbit d’actuació 

de l’ADF. 

� El voluntariat, el qual representa el desig altruista de la societat de conservar i 

protegir el medi natural.  

3. Mapa de la Federació d’ADF del Bages. 
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Ara bé, per a la creació d’una ADF només és estrictament necessari la presència de 

l’ajuntament o dels ajuntaments en cas que l’agrupació englobi més d’un municipi i 

d’un 20% dels propietaris forestals, tot i que aquesta última dada pot considerar-se 

innecessària en cas que la superfície forestal agrupada representi més d’un 30% 

dels terrenys forestals dels municipis que la constitueixen. Tots els membres de les 

ADF són voluntaris (excepte els de l’ajuntament), i han de tenir una certa formació 

sobre prevenció i extinció d’incendis, el comportament del foc, protecció pròpia i 

treballs conjunts amb els altres cossos que participen en l’extinció d’incendis. També 

cal que aprenguin a utilitzar materials i equips específics, a interpretar mapes, a 

preveure riscs d’incendi, etc. 

Respecte als càrrecs que s’estableixen entre el personal voluntari que treballa a les 

ADF, n’hi ha 5: 

� Voluntari : duu a terme la majoria de les tasques que li pertoquen 

desenvolupar a una ADF. 

� Cap de colla : dirigeix un grup de treball reduït, de 4 a 6 persones, que 

treballa en un municipi en concret. 

� Cap operatiu : és el responsable dels treballs i actes realitzats per un conjunt 

de colles. 

� Cap d’intervenció : és responsable d’un sector del territori, i s’encarrega de 

coordinar els caps de colla i els caps operatius quan convé fer un treball 

conjunt. Per aquest motiu li cal conèixer la capacitat d’actuació de cada colla i 

saber en tot moment dels mitjans operatius dels quals disposen. 

�  Coordinador territorial : s’encarrega de coordinar totes les ADF d’una 

federació. Ha de ser coneixedor de tots els sistemes d’actuació de la seva 

federació i de les contigües i, igual que el cap d’intervenció, de tots els mitjans 

que estan disponibles.  

A més, dins de cada ADF, que pot disposar d’oficina o no, es distingeixen els 

càrrecs de president, secretari i tresorer. 

Les ADF reben subvencions del departament amb competències de medi 

ambient per tal de portar a terme el manteniment dels vehicles, però també en 

poden rebre de particulars. A part d’aquestes, no tenen cap més font d’ingressos, 

per la qual cosa els membres de les ADF han de fer una aportació econòmica 

que anirà destinada, entre d’altres, a pagar el combustible dels vehicles. 
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4. Genoveva de l’any 1922, a Barcelona.  

Cada agrupació disposa de cisternes d’aigua, mànegues i llances per a l’extinció 

de focs, mentre que per a la prevenció i el manteniment de camins utilitzen 

tractors i màquines buldòzer.  

 

4. ELS BOMBERS 

4.1. Història, des dels primers bombers catalans  

fins ara 
A mitjan segle XIX començaren a sorgir a Catalunya les primeres organitzacions de 

bombers i de lluita contra els incendis en general. Malgrat tot, al principi eren 

agrupacions gestionades per entitats privades, les quals solien ser companyies 

d’assegurances contra incendis de qui depenien els bombers. Més tard, en van anar 

adquirint les competències les entitats públiques, com els ajuntaments o les 

diputacions provincials.  

Cap al 1969, les quatre diputacions van 

posar-se d’acord per estandarditzar el 

material usat pels bombers i per tal de 

coordinar les seves respectives unitats entre 

elles. El 1977 es creà la Comissió 

Consultiva Regional contra Incendis, la qual edità l’anomenat Llibre Vermell dels 

bombers. Aquest es publicà el 1980, i consistia en l’informe final d’un nou projecte 

del servei català de bombers, el qual havia de resoldre les deficiències en personal, 

infraestructures i suport econòmic entre d’altres. Aquell mateix any va ser el primer 

cop que una dona entrava al cos de bombers. Es creà la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i, a més a més, gràcies al nou estatut i a 

la recuperació de les institucions i drets democràtics, la Generalitat passà a fer-se 

càrrec dels bombers. Llavors, arran d’incendis com el de Lloret de Mar del 1978, el 

qual havia tingut un balanç de 21 víctimes mortals, creà una xarxa de bombers 

unificant-ne tots els grups amb l’objectiu de cobrir tot el territori català, millorar la 

prevenció d’incendis i la capacitat de reacció davant d’aquests.  

Aquesta unificació culminà l’any 1982 amb la creació definitiva del cos Bombers de 

Catalunya. L’any següent se n’inaugurà la seu central a Bellaterra (Cerdanyola del 

Vallès), d’on el primer any en van sortir 50 bombers ben formats. El 1986, per llei, es 
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5. Vehicles de bombers antics.  

van incloure els bombers al conjunt de Cossos de 

Funcionaris de l’Administració, i van passar a 

anomenar-se Cos de Bombers de la Generalitat, i la seu 

central, al seu temps, Escola de Bombers. Aquesta es 

traslladà a Mollet del Vallès el 1995, i des d’aleshores 

està ubicada a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya.  

L’any 1995 també fou concebut l’Infocat, el pla d’emergències per incendis forestals 

a  nivell de Catalunya, el qual estableix el protocol a seguir per tots els cossos de 

prevenció i extinció d’incendis quan se’n produeix un.  

Segons recull la llei de protecció civil de 1997, tant la Generalitat com totes les altres 

administracions han de treballar de forma coordinada sota les ordres del Cos de 

Bombers en cas d’emergència. Per aquest motiu, des que va aparèixer aquesta 

nova llei, molts municipis han confeccionat conjuntament amb els bombers els seus 

propis plans d’emergència per als casos d’incendis. 

El 1998, amb la creació de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, 

entraren al cos les dues primeres bomberes funcionàries. A partir d’aquest moment, 

els bombers van ser els encarregats de fer els primers auxilis a les víctimes dels 

sinistres als que assistien i de traslladar-les als hospitals. Malgrat això, amb la recent 

confecció del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), només s’encarreguen de dur 

a terme els rescats, ja que el SEM s’encarrega dels trasllats de les víctimes. Cal dir 

que no tots els bombers estan preparats per fer determinades activitats com, per 

exemple, els rescats de muntanya i els subaquàtics. És per aquest motiu que el Cos 

de Bombers està dotat d’unitats especials encarregades de dur a terme tasques 

específiques: 

� Grup de Rescat de Muntanya (GRM) o Grup d’Actuacions Especials (GRAE). 

� Grup de Rescat i Salvaments Subaquàtics (GRS).  

� Grup d’Emergències Mèdiques (GEM). 

� Grup de Reforç d’Actuacions Forestals (GRAF). 

� Brigada d’Aeroports. Cal esmentar que aquest és un grup de creació molt 

recent, encara en fase experimental, i que en un futur es preveu crear un grup 

de salvament marítim. 

Tot l’esforç realitzat pel Cos de Bombers al llarg de la seva trajectòria va ser 

recompensat l’any 2009 quan se li va concedir la Medalla d’Or de la Generalitat en 
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reconeixement a “les seves actuacions, la seva vocació, dedicació i generositat 

personal”. Actualment, en número telefònic dels bombers és el 085, però és més 

aconsellable trucar al 112, que és el número general d’emergències. 

 

4.2. Funcions del Cos de Bombers 
Les funcions del Cos de Bombers de la Generalitat se centren en la prevenció i 

l’extinció d’incendis i en el salvament de persones a tot el territori català, excepte a la 

ciutat de Barcelona, que a dia d’avui, té un cos de bombers propi. Totes les altres 

entitats o personal especialitzat en realitzar aquests tipus de tasques han de donar 

suport als bombers i actuar sota el seu comandament, ja que aquests en tenen les 

competències. Els bombers han de fer front a una gran quantitat d’accidents, 

sinistres i catàstrofes, com poden ser-ho aiguats, nevades, atemptats, accidents de 

trànsit, de petroliers, de trens, incendis en zones urbanes, incendis forestals, rescats 

en zones de muntanya, esllavissades, etc. És a dir, han d’estar presents en tots els 

casos d’emergència. A més, es passen una bona part del temps laboral realitzant 

treballs de prevenció per tal de minimitzar tant com sigui possible el nombre 

d’accidents dels tipus anteriors. 

El Cos de Bombers té les següents funcions segons la llei 5/1994: 

� Realitzar la investigació i l’estudi de les instal·lacions, les tècniques i els 

sistemes necessaris pel que fa a la prevenció d’incendis, de manera que 

aquests s’adeqüin a la normativa establerta.  

� Dur a terme tasques de prevenció d’incendis amb la finalitat de reduir-ne el 

risc en les zones on és més alt. A més, en els municipis que no disposen de 

serveis de prevenció i extinció d’incendis propis, informar de les activitats que 

s’hi duran a terme per tal de suplir aquesta mancança. També s’encarregaran 

d’inspeccionar els establiments i edificis públics a fi que compleixin la 

normativa de prevenció d’incendis. 

� Crear els plans d’actuació necessaris per als casos d’emergència per incendi. 

� Encarregar-se de l’extinció d’incendis quan es produeixin i, en qualsevol altra 

situació d’emergència, intentar reduir al mínim els danys que es puguin 

ocasionar.  

� Fer-se càrrec de la protecció civil quan la situació ho requereixi. Això inclou: 
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� Dur a terme rescats de persones atrapades o amb problemes situades 

a alta muntanya. 

� Realitzar rescats en zones aquàtiques, ja siguin zones fluvials o 

marítimes. En aquest últim cas, sempre i quan ho autoritzi o ho demani 

el cos de salvament que en té les competències. 

� Portar a terme una investigació acurada sobre els sinistres que es produeixen 

a fi d’esbrinar-ne les causes. En el cas dels incendis forestals, però, en té la  

competència el Cos d’Agents Rurals. 

� Conscienciar a la ciutadania d’aquelles activitats que poden comportar un risc 

i que és recomanable no fer-les. També informar sobre aquelles que 

comporten un risc i que són una prohibició, la qual cosa significa que la seva 

realització comporta una sanció. Malgrat tot, no són l’únic cos que s’encarrega 

d’aquesta tasca, ja que els agents rurals també s’encarreguen de la prevenció 

d’incendis i els mossos d’esquadra del trànsit i de la seguretat ciutadana en 

general. 

� Realitzar peticions dels ciutadans sempre que estiguin raonades, com a motiu 

de l’especialització dels bombers i del material del qual disposen.  
 

4.3. Estructura del Cos de Bombers 

4.3.1. Direcció General de Prevenció, Extinció d’In cendis i 

Salvaments 

L’òrgan de més categoria dins de l’escala del Cos de 

Bombers és la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments.  Les funcions que li pertoquen són 

les següents (cal remarcar que diversos òrgans de diferent 

nivell poden compartir funcions, com es podrà anar veient al 

llarg d’aquest apartat) :  

� Proposar mesures, recursos, etc. per a l’actuació dels bombers davant 

situacions d’emergència, amb l’objectiu de protegir persones, béns materials i 

la natura.  

� Proporcionar al Cos els recursos i mitjans necessaris per fer front a les 

emergències a les quals hagin d’assistir. 

6. Escut dels bombers. 
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� Col·laborar en la confecció de plans d’actuació per a la prevenció, extinció 

d’incendis i salvaments. 

� Dur a terme la formació necessària i crear els plans d’emergència adequats 

per fer front a situacions de salvament marítim o d’accidents nuclears. 

� Fer-se càrrec de dirigir l’organització de tots els cossos de prevenció, extinció 

d’incendis i salvaments. 

� Dirigir els programes de prevenció de riscos laborals i de protecció de 

recursos humans, així com aplicar i controlar l’acompliment del règim 

estatutari del Cos i l’específic del personal especialitzat. 

� Treballar de manera coordinada amb els òrgans competents per tal d’assolir 

una millora de la formació, la selecció de personal, el desenvolupament i la 

promoció del Cos de Bombers. 

� Dur a terme l’organització i la supervisió d’activitats per a la prevenció 

d’incendis, de la mateixa manera que amb les tasques d’extinció d’incendis o 

els salvaments quan es doni el cas. 

� Realitzar les tasques de suport tècnic i d’assessorament als municipis pel que 

fa les funcions, les activitats i els mitjans del Cos de Bombers respecte a la 

prevenció i extinció d’incendis. 

� Informar als membres del Cos que l’autoprotecció és una mesura de 

prevenció important, i organitzar formacions específiques per als diferents 

àmbits d’actuació dels bombers.  

� Gestionar els diners destinats a aquest òrgan. 

� Prendre part en òrgans autonòmics, estatals, etc. pel que fa a prevenció, 

extinció d’incendis i salvaments. 

� Realitzar qualsevol altra activitat ordenada per algun dels òrgans superiors a 

aquest. 

Per sota de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments hi ha 

tres subdireccions: la Subdirecció General Operativa, que és la que s’encarrega del 

comandament operatiu del Cos de Bombers, la Subdirecció General Tècnica i la 

Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans.  

 

4.3.2. Subdirecció General Operativa 

Les seves funcions més importants són: 
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� Fixar els plans d’actuació a seguir en cas d’emergència tant pel Cos de 

Bombers de la Generalitat com per la resta de cossos operatius en el moment 

de l’emergència. 

� Encarregar-se de la planificació i de la direcció de les activitats relacionades 

amb la prevenció, l’extinció d’incendis i els salvaments dins l’àmbit català. 

� Idear i posar en pràctica noves estratègies d’intervenció diferents i millors a 

les habituals.  

� Gestionar els recursos humans i el material disponible dels serveis de 

prevenció, extinció d’incendis i salvaments dins del territori català. 

� Encarregar-se de valorar quines són les infraestructures i els materials 

necessaris per als serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i 

intervenir en el procés per a aconseguir-los. 

� Identificar quina és la formació més necessària per als membres del Cos de 

Bombers i per a la resta de personal operatiu per tal de poder informar-ne a la 

Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.  

� Impulsar conjuntament amb la Subdirecció General Tècnica els treballs de 

prevenció a les diferents Regions d’Emergència.  

� Redactar els informes sobre totes les emergències i actuacions en les quals 

participen els bombers. 

� Col·laborar en la confecció de la carta de serveis de bombers. La carta de 

serveis informa a la ciutadania de totes les prestacions del Cos de Bombers i 

dels seus valors i compromisos, entre d’altres aspectes. 

� Dur a terme qualsevol altra tasca que li hagi estat ordenada pels òrgans 

superiors. 

4.3.3. Òrgans centrals i territorials 

A partir de la Subdirecció General Operativa es distingeixen dos tipus d’òrgans 

segons la seva naturalesa: els centrals i els territorials. Els òrgans centrals, de més a 

menys categoria, són: la divisió, l’àrea central, la unitat central i el grup. Els altres, de 

major a menor categoria, són: la regió d’emergències (o brigada), l’àrea regional (o 

zona), la unitat regional i el parc.  

 

4.3.3.1. La divisió i la regió d’emergències 
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Ambdues s’adscriuen a la Subdirecció General Operativa, i tenen com a funció 

principal la direcció estratègica de certs àmbits de l’activitat del Cos de Bombers. Hi 

ha 4 divisions, que són les següents: 

� La Divisió de Planificació i Gestió.  Les seves funcions són: 

� Encarregar-se de la redacció dels informes i preparar la documentació 

necessària referent a les activitats portades a terme pel Cos de 

Bombers. 

� Fer un inventari i preparar la documentació referent als recursos, 

mitjans i personal operatiu que participen a la campanya forestal, ja 

que aquesta informació s’haurà de presentar al Parlament de 

Catalunya. 

� Estudiar els plans de distribució de recursos humans elaborats per la 

Subdirecció General Operativa i desenvolupar-los. 

� Intervenir en els processos de selecció de personal que depenguin de 

la Subdirecció General Operativa. 

� Gestionar els processos de selecció de bombers voluntaris. 

� Fer propostes per a la normativa que regeix els bombers voluntaris. 

� Realitzar estudis sobre l’actuació dels bombers i, posteriorment, 

proposar el material, els mitjans i les infraestructures necessàries per 

tal d’aconseguir una millor prestació dels seus serveis. 

� Treballar conjuntament amb l’Àrea d’Auditoria de Serveis i amb la 

Divisió d’Operacions amb la finalitat d’avaluar els serveis prestats pel 

cos i fer-ne una valoració. 

� Col·laborar amb la Direcció General per coordinar els col·lectius que la 

conformen. 

� Prendre part en els programes de comunicació interna de la Direcció 

General. 

� Gestionar la informació de la intranet pel que fa a l’àmbit de la 

Subdirecció General Operativa. 

� Fer-se càrrec de la coordinació de l’arxiu de documentació de la 

Subdirecció General Operativa. 

� Col·laborar en la realització de campanyes i en la divulgació 

d’informació a la ciutadania. 

� Efectuar qualsevol altra activitat que li sigui encomanada. 
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� La Divisió de Grups Operatius Especials.  Les tasques que ha de dur a 

terme són: 

� Coordinar, conjuntament amb altres entitats, les activitats de les 

Unitats de Grups Operatius Especials: els Grups de Reforç 

d’Actuacions Forestals (GRAF), els Grups d’Actuacions Especials 

(GRAE) i els Grups d’Emergències Mèdiques (GEM). 

� Confeccionar els plans d’actuació a seguir per les Unitats de Grups 

Especials. 

� Analitzar les tècniques que utilitzen amb l’objectiu d’intentar optimitzar-

les i, a més, estudiar l’aplicació de noves estratègies d’intervenció, 

tècniques i tecnologies a les actuacions que realitzen. 

� Definir la formació i els requeriments bàsics necessaris per formar part 

de les Unitats dels Grups Operatius Especials. 

� Impulsar la formació per a les Unitats dels Grups Operatius Especials 

adient als riscos a què s’enfronten, actuant conjuntament amb els 

centres d’ensenyament i formació. 

� Proporcionar assistència sanitària i, si és necessari, psicològica a les 

persones que s’han vist afectades per l’emergència i, si escau, també 

al personal operatiu. 

� Investigar els sinistres en els quals intervinguin els Grups Operatius 

Especials conjuntament amb la Divisió d’Operacions i amb altres 

cossos o entitats si és procedent, amb la finalitat d’esbrinar-ne les 

causes i de fer una valoració sobre les conseqüències i els danys 

ocasionats. 

� Dur a terme la redacció dels informes tècnics que siguin necessaris. 

� Realitzar qualsevol altra tasca que li hagi estat encomanada. 

� La Divisió d’Operacions . A continuació s’esmenten les funcions que li 

pertoquen: 

� Elaborar els plans d’actuació i els procediments a seguir pels bombers 

quan aquesta funció no correspongui a la Divisió de Grups Especials 

Operatius, és a dir, quan els bombers no formin part de cap d’aquests 

grups. 

� Analitzar les actuacions dels bombers i proposar, si és convenient, les 

millores tècniques i tecnològiques més adequades pels serveis que 
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realitzen i, sobretot, proposar les canvis que siguin necessaris per 

millorar l’àmbit operatiu. 

� Elaborar les directrius corresponents sobre el funcionament de les 

guàrdies dins del Cos. 

� Encarregar-se de formar i seleccionar els comandaments de les 

guàrdies. 

� Dissenyar un sistema de comandament capaç de donar una resposta 

operativa eficaç a les emergències que sorgeixin. 

� Per garantir una resposta operativa eficaç, determinar quines són les 

mancances respecte a la formació tant pel que fa a al Cos de 

Bombers, com als bombers voluntaris com al personal tècnic 

especialitzat. 

� Investigar les causes i determinar les conseqüències dels sinistres als 

quals assisteix el personal del Cos, conjuntament amb les regions 

d’emergències, amb la Divisió de Grups Operatius Especials i, si 

escau, amb altres entitats. 

�  Treballar conjuntament amb l’Àrea d’Auditoria de Serveis i amb la 

Divisió de Planificació i Gestió amb la finalitat d’avaluar els serveis 

prestats pel cos i fer-ne una valoració. 

� Efectuar qualsevol altra ordre que rebi dels òrgans superiors. 

� La Divisió de la Sala Central de Bombers.  Les seves funcions principals 

són les següents: 

� Ajudar a la Subdirecció General Operativa per que fa a la coordinació 

dels serveis del Cos de Bombers. 

� Donar el suport necessari quan es tracta de proporcionar informació 

tant a la Subdirecció General Operativa com a les diferents regions 

d’emergències que ho sol·licitin. 

� Inventariar tot el material operatiu del Cos de Bombers i estar al 

corrent de totes les activitats que aquest duu a terme. 

� Basant-se en les directrius establertes per la Subdirecció General 

Operativa, gestionar la distribució de personal tècnic i de material. 

� Durant una emergència, col·laborar amb el comandament operatiu per 

tal de millorar l’eficàcia de l’operació. 
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� Coordinar l’elaboració de tots els plans d’actuació que estiguin 

englobats dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments o que tinguin relació amb protecció civil amb 

l’objectiu d’evitar contradiccions entre ells, i fer-se càrrec de la gestió 

de l’arxiu on es guarden tots els plans d’actuació. 

� Establir les directrius de funcionament de les Sales de Control de les 

regions d’emergències.  

� Donar suport i assessorar a les regions d’emergències perquè elaborin 

els seus propis plans d’actuació davant d’alguns riscos específics. 

� Col·laborar en la coordinació de simulacres per posar a prova els plans 

d’actuació elaborats. 

� Altres funcions i qualsevol altra que li sigui ordenada. 

Amb relació a les regions d’emergències, a Catalunya n’hi ha, actualment, set: 

Centre  (22 parcs), Metropolitana  Nord  (28 parcs), Metropolitana Sud (22 parcs), 

Girona  (33 parcs), Lleida  (34 parcs), Tarragona  (16 parcs) i Terres de l’Ebre  (12 

parcs). Cal destacar que els territoris inclosos a cadascuna de les regions 

d’emergències vénen determinats pel conseller. Les funcions de la regió 

d’emergències són les següents: 

� Determinar les directrius per als parcs de bombers i per a la sala de control de 

la regió d’emergències, principalment. 

� Encarregar-se del comandament operatiu d’una emergència quan el sinistre 

s’hagi produït dins del seu àmbit territorial. 

� Coordinar els plans de prevenció i d’actuació establerts dins del seu àmbit 

territorial. 

� Prestar suport a les institucions locals i als serveis de protecció civil en cas 

d’emergència. 

� Organitzar activitats destinades al personal tècnic operatiu basades en el 

coneixement del risc i en les infraestructures de suport per a les intervencions 

o per a les emergències. 

� Coordinar les relacions entre les institucions locals de cada territori i els parcs 

que hi ha establerts. 

� Per a aquells municipis que estiguin mancats de servei de prevenció 

d’incendis propi, organitzar les tasques de prevenció que cal fer-hi, a més de 

les inspeccions i dels informes corresponents. 



 18

� Fer propostes relacionades amb els recursos humans, el material o les 

infraestructures per tal d’intentar millorar el servei.  

�  Determinar quina és la formació idònia per al personal operatiu dins de la 

regió d’emergències. 

� Cooperar amb la Subdirecció General Operativa per implantar les directrius 

establertes per aquest mateix òrgan. 

� Redactar els informes de les actuacions dels bombers dins de la regió, 

sempre que aquests hagin estat sol·licitats o quan la situació ho requereixi. 

� Altres funcions de menor rellevància i totes aquelles que li siguin sol·licitades 

de complir. 

Les funcions de les regions d’emergències, tret que es desenvolupin sota el 

comandament operatiu d’una intervenció, ho faran sota les ordres de la Direcció 

General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Cada regió d’emergències 

s’estructura en dues àrees diferents: l’Àrea d’Operacions i l’Àrea de Prevenció i 

Gestió. Aquestes dues àrees es troben explicades en el proper subapartat. 

 

4.3.3.2. Les àrees centrals i regionals 

Les àrees són aquells òrgans que s’adscriuen a les Divisions o a les Regions. Com a 

funció general han d’encarregar-se de la direcció tàctica de certs aspectes del Cos 

de Bombers. 

� D’una banda hi ha les àrees centrals, les quals són el desenvolupament de 

les divisions. Actualment, però, només hi ha una àrea central, la qual forma 

part de la Divisió de Grups Operatius Especials: és l’Àrea del Grup de Reforç 

d’Actuacions Forestals . El màxim representant d’aquest òrgan és l’analista 

en cap dels GRAF. Les funcions que recauen sobre aquesta Àrea són les 

esmentades a continuació: 

� Proposar i dissenyar noves estratègies per afrontar els incendis 

forestals que permetin millorar l’eficàcia de les ja establertes. 

� Determinar el material específic que serà utilitzat pel personal 

especialitzat en extinció per fer front als incendis de vegetació. 

� Analitzar els incendis forestals als quals assisteixen els bombers i les 

Unitats dels Grups Operatius Especials amb la finalitat d’escollir 
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l’estratègia més eficaç per controlar l’incendi i, posteriorment, procedir 

a la seva extinció. 

� Cooperar en el sinistre proporcionant assistència tècnica als 

comandaments operatius d’aquest. 

� Elaborar els informes que calgui i les investigacions que li siguin 

sol·licitades. 

� Portar a terme qualsevol altra tasca que li ordenin. 

� D’altra banda hi ha les àrees regionals o zones, que són el desenvolupament 

de les regions d’emergències. Solen ser d’àmbit comarcal, encara que n’hi ha 

que comprenen més d’una comarca. Cada regió d’emergències consta de 

dues àrees regionals, l’Àrea de Prevenció i Gestió i l’Àrea d’Operacions, 

excepte la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, que no té Àrea 

d’Operacions.  

Les Àrees de Prevenció i Gestió  tenen les següents funcions: 

� Inspeccionar tota mena d’establiments i locals públics pel que fa als 

sistemes de prevenció i extinció d’incendis que hi ha, sempre i quan el 

municipi on estan localitzats no compti amb un pla de prevenció i 

d’extinció d’incendis propi. 

� Encarregar-se de coordinar l’elaboració d’informes referent a les 

activitats, projectes de construcció o reforma, etc. que es duguin a 

terme en aquells municipis que no disposin d’un pla de prevenció i 

extinció d’incendis propi. 

� Gestionar els plans de prevenció de riscos laborals per al personal 

operatiu de la regió d’emergències, llevat que aquest pertanyi a un 

Parc. 

� Exercir la difusió i la implantació de directrius i procediments a seguir 

pel personal de Cos dins de la Regió on es troba. 

� Avaluar les mancances de personal i de material tècnic operatiu per tal 

que el servei sigui permanentment el màxim d’eficient possible. 

� Efectuar qualsevol altra feina encomanada per algun dels òrgans 

superiors a aquest. 

Les Àrees d’Operacions  com a funcions principals les següents: 

� Dirigir i inspeccionar els Parcs de Bombers i, si convé, també la Sala de 

Control de la regió d’emergències, el seu personal i el material utilitzat. 
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� Divulgar als Parcs les directrius i procediments a seguir en cas d’avís 

d’una emergència. 

� Elaborar plans d’actuació a seguir en cas d’incendi en les 

infraestructures de risc de la Regió. 

� Organitzar simulacres i exercicis de posada a prova per als bombers de 

la regió d’emergències, així com donar suport a tots aquells organitzats 

per altres entitats o per la Subdirecció General Operativa. 

� Organitzar activitats relacionades amb el coneixement del risc i dels 

medis de suport a les actuacions del Cos. 

� Altres funcions que li puguin ser encomanades per òrgans superiors. 

 

4.3.3.3. Les unitats centrals i regionals 

Una unitat és l’òrgan de nivell inferior a les àrees, i la seva tasca principal és dirigir 

les operacions dels bombers. Es distingeixen dos tipus d’unitats: les unitats centrals, 

com a òrgan de caràcter central, i les unitats regionals, com a òrgan de caràcter 

territorial. 

� D’una banda tenim les unitats centrals, com a categoria inferior de les àrees 

centrals, però, malgrat tot, com a subgrup de les divisions. Actualment, totes 

les unitats centrals són subgrups de divisions i, a continuació, n’explicarem 

l’esquema detalladament.   

La Divisió de Planificació i Gestió engloba dues unitats centrals, la Unitat de 

Suport a la Gestió  i la Unitat de Bombers Voluntaris . La primera unitat 

esmentada ha d’acomplir les següents tasques: 

� Fer propostes de distribució amb relació als recursos humans i els 

materials que utilitzen. 

� Col·laborar amb el Servei Tècnic, el qual forma part de la Subdirecció 

General Tècnica, per dissenyar i provar nous materials, vehicles, 

infraestructures, etc. 

� Encarregar-se de confeccionar i implantar les aplicacions pel que fa a 

la gestió de personal i logística. 

� Revisar totes aquelles activitats que efectuï la Subdirecció General 

Operativa per controlar que compleixin la normativa. 
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� Redactar els informes referents a les tasques portades a terme per la 

Subdirecció General Operativa que siguin necessaris. 

� Fer-se càrrec de l’arxiu de la Subdirecció General Operativa. 

� Secundar el servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de 

Riscos implantant les mesures de protecció que calguin. 

� Realitzar qualsevol altra feina que li encomanin. 

La Unitat de Bombers Voluntaris, al seu torn, té les següents funcions: 

� Prendre part en l’elaboració de la normativa específica per al conjunt 

de bombers voluntaris de Catalunya. 

� Dissenyar les directrius i els plans d’actuació per als bombers voluntaris 

de la Generalitat. 

� Col·laborar en la captació de personal nou i en la formació i 

entrenament dels recentment acceptats com a bombers voluntaris. 

� Intervenir en els processos corresponents per tal d’aconseguir que els 

bombers voluntaris rebin la formació contínua adequada. 

� Comprovar periòdicament l’estat del material que haurà de ser utilitzat 

pel conjunt dels bombers voluntaris. 

� Fes qualsevol altra tasca que se li ordeni. 

La Divisió del Grup d’Operacions Especials, a part de l’Àrea del Grup 

d’Actuació Forestal, consta de dues unitats centrals, la Unitat del Grup 

d’Actuacions Especials i la Unitat del Grup d’Emergències Mèdiques. La 

Unitat del Grup d’Actuacions Especials  es caracteritza per tenir les 

funcions esmentades a continuació: 

� Assistir en aquelles emergències les quals requereixin l’ús de material 

especialitzat. 

� Cooperar amb els comandaments operatius dels sinistres als quals 

assisteixen. 

� Idear noves estratègies i plans d’actuació per afrontar les emergències 

(especialment rescats) que succeeixin.  

� Escollir les eines i, en general, el material específic que utilitzaran els 

bombers dels GRAE per fer front a sinistres que requereixin un suport 

especial. 

� Practicar les tècniques de salvament duent a terme els simulacres 

pertinents.  
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� Compondre els informes que calgui i investigar els sinistres que se li 

sol·licitin. 

� Realitzar tota altra feina que se li demani. 

Pel que fa a la Unitat del Grup d’Emergències Mèdiques , té la 

responsabilitat de: 

� Proveir els bombers d’assistència sanitària per a les possibles víctimes 

dels sinistres que es produeixin. 

� Proporcionar assistència psicològica al personal operatiu que hagi 

assistit a un sinistre i hagi quedat afectat. 

� Donar els consells necessaris als comandaments operatius de les 

emergències amb relació a l’assistència sanitària. 

� Cooperar amb els comandaments en el que calgui i redactar els 

informes pertinents. 

� Establir els continguts de formació bàsics per al personal sanitari que 

hagi de treballar a la Unitat. 

� Qualsevol altra informació que li encomani la Divisió. 

La Divisió d’Operacions també inclou dues unitats centrals, que reben les 

denominacions de Unitat de Formació i Unitat de Desenvolupament Operatiu. 

La Unitat de Formació  ha de dur a terme les següents activitats: 

� Determinar quina és la formació necessària per a tot el personal tècnic 

operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat. 

� Impulsar l’execució d’aquesta formació i, si cal, fixar els punts de 

formació dins de cada regió d’emergències. 

� Idear sistemes de formació específics per a les diferents activitats en 

les quals ha d’intervenir el personal tècnic operatiu del Cos. 

� Encarregar-se d’organitzar la formació permanent adequada per als 

membres del Cos. 

� Altres que se li demanin. 

D’altra banda, la Unitat de Desenvolupament Operatiu  és la que 

s’encarrega de realitzar les activitats esmentades tot seguit:  

� Analitzar, estudiar i valorar les estratègies d’actuació desenvolupades a 

cada sinistre per tal de millorar les ja establertes o a fi d’implantar-ne 

de noves i, si escau, fer-ho amb el suport de la seva divisió. 



 23

� Confeccionar plans d’intervenció per poder tenir una resposta ràpida i 

eficaç a les emergències que sorgeixin. 

� Organitzar simulacres i altres activitats per posar a prova els plans 

elaborats i per entrenar els bombers a seguir-los. 

� Fer qualsevol altra feina que se li ordeni. 

Finalment, la Divisió de la Sala Central dels Bombers també està formada per 

dues unitats centrals, la Unitat de Planificació Operativa i la Unitat de Suport 

Logístic i Mitjans Aeris.  

La Unitat de Planificació Operativa  té les funcions que s’expliquen a 

continuació: 

� Idear els plans d’actuació dels bombers derivats d’altres i que li siguin 

sol·licitats. 

� Cooperar amb les regions d’emergències en l’elaboració dels seus 

plans especials d’actuació. 

� Col·laborar en la confecció de plans d’actuació especials referents a 

sinistres que puguin englobar diverses regions d’emergències o que 

puguin afectar grans infraestructures. 

� Fer-se càrrec de la gestió de l’arxiu d’informació operativa. 

� Realitzar qualsevol altra tasca que li sigui encomanada. 

La Unitat de Suport Logístic i Mitjans Aeris s’encarrega d’efectuar les 

següents activitats: 

� Gestionar el parc mòbil, els mitjans aeris 

i els vehicles especials del Cos de 

Bombers a tota Catalunya. 

� Encarregar-se de reposar el material 

que calgui en les intervencions d’abast 

extens i d’avituallar el personal operatiu.  

� Secundar al comandament operatiu en l’àmbit de la logística i les 

telecomunicacions. 

� Altres feines que se li manin. 

� D’altra banda hi ha les unitats regionals, que són les subdivisions de les àrees 

regionals. D’aquesta manera, com a subgrups de les Àrees d’Operacions, 

trobem dos tipus d’unitats: les Unitats Territorials (de les quals cada àrea en 

pot tenir més d’una) i les Unitats de la Sala de Control. 

7. Helicòpter dels bombers.  
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Les Unitats Territorials , com a norma general, tenen les següents funcions: 

� Fer-se càrrec de les relacions institucionals dels Parcs amb les 

administracions locals de l’àmbit territorial dins el qual es troben. 

� Coordinar i dirigir la implantació dels mètodes i procediments de treball 

als parcs. 

� Fer les inspeccions pertinents i coordinar sempre i quan sigui 

convenient els parcs de bombers.  

� Portar a la pràctica activitats de divulgació quant al risc, l’autoprotecció 

i l’organització davant d’un cas d’incendi, les quals han d’anar dirigides 

tant a les entitats de la zona que col·laborin en els casos d’emergència 

com a la població en general. 

� Suggerir propostes referents a activitats per conèixer el risc i les 

infraestructures de suport per a les situacions d’emergència de la zona. 

� Efectuar qualsevol altra tasca que els sigui ordenada. 

Les funcions esmentades a continuació corresponen a les Unitats de la Sala 

de Control : 

� Ajudar al cap de guàrdia en relació amb el desplegament i la 

coordinació dels mitjans que estiguin disponibles, i també pel que fa a 

la gestió de la guàrdia i dels relleus quan l’actuació en els sinistres es 

perllonga molt. 

� Informar-lo dels sinistres que s’hagin produït, demanar els recursos que 

siguin d’un abast superior al de la Regió i dur a terme la gestió 

d’aquells que se li hagin sol·licitat. 

� Notificar al cap de l’Àrea d’Operacions i al cap de la Regió dels 

sinistres i actuacions rellevants que succeeixin o que s’efectuïn.  

� Segons les directrius, dirigir i fer les inspeccions necessàries als 

recursos materials i al personal de la sala. 

� Encarregar-se de la gestió de l’equipament i del parc mòbil de la Regió. 

� Tota altra feina que els sigui ordenada. 

Quant a les Àrees de Prevenció i Gestió, estan formades per la Unitat de 

Prevenció i per la Unitat de Gestió.  

Les Unitats de Prevenció  tenen les següents obligacions: 
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� Elaborar projectes de construcció, reforma i, en general, de qualsevol 

activitat relativa a la prevenció d’incendis per a aquells municipis que 

no tinguin servei de prevenció i d’extinció d’incendis propis. 

� En aquests mateixos municipis, inspeccionar els locals i establiments 

públics amb relació a la prevenció d’incendis. 

� Prendre part en les activitats de divulgació referents a la prevenció 

d’incendis que se’ls assignin. 

� Dur a terme l’atenció al públic corresponent en matèria de prevenció 

seguint les directrius donades. 

� Pel que fa a la creació de directrius i de criteris per a una interpretació 

única de les normes establertes, donar el suport necessari al Servei de 

Prevenció de la Subdirecció General Tècnica. 

� Vigilar i gestionar l’arxiu en relació amb la prevenció. 

� Qualsevol altra tasca que se’ls mani. 

A part, les Unitats de Gestió  tenen el deure de: 

� Confeccionar les instruccions adequades i necessàries per al personal 

operatiu de la Regió, fer-ne el seguiment corresponent i determinar 

procediments a seguir per la Subdirecció General Operativa. 

� Secundar la Divisió de Planificació i la Subdirecció General Operativa 

quant a la implantació de directrius de recursos humans. 

� Donar suport als caps de parc i implantar les directrius corresponents 

pel que fa als riscos laborals. 

� Col·laborar en el desenvolupament de cursos i activitats formatives dins 

l’àmbit de la Regió. 

� Prendre part en processos de selecció de personal que siguin 

gestionats per la Regió d’Emergències. 

� Fer una anàlisi dels recursos humans i materials, equipaments, 

subministraments i logística que són necessaris per a una millor 

eficàcia dels serveis. 

� Realitzar els informes que siguin indispensables. 

� Totes les activitats i treballs que li siguin encomanats. 

 

4.3.3.4. El grup i el parc 
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El grup és l’òrgan inferior a les unitats centrals, i la seva funció exclusiva és 

supervisar i portar a terme les tasques dels bombers. 

A diferència del grup, el parc és un òrgan més complex, i és immediatament inferior 

a les unitats regionals. El parc és un conjunt de persones i material amb organització 

pròpia, establert en un municipi i amb un camp d’acció determinat. Les funcions que 

corresponen al parc són: 

� Fer-se càrrec de la gestió de tots els béns humans i materials del parc. 

� Encarregar-se del manteniment del parc, així com de tots els vehicles i de 

l’equipament que s’hi guarda. 

� Dur a terme la prevenció de riscos laborals en l’àmbit que li correspon. 

� Fer el reconeixement de les vies de comunicació, les infraestructures,les 

instal·lacions, els nuclis urbans, etc. dins del territori en el qual tenen 

competència. 

� Efectuar les tasques de prevenció que estableixi la normativa o que els siguin 

encarregades pels òrgans superiors. 

� Assistir a les emergències que tinguin lloc dins del seu àmbit d’acció, però 

també a les que li siguin assignades a la Regió d’Emergències a la qual 

pertany.  

� Informar als òrgans immediatament superiors i a la Sala de Control de la 

Regió de la qual forma part de totes les sortides i activitats realitzades. 

� Realitzar les activitats formatives necessàries dirigides al personal del parc en 

relació amb les normes que hi regeixen, la conservació i manteniment del 

material, etc. 

� Portar a la pràctica activitats per tal de formar i informar la població que es 

troba dins del seu àmbit territorial. 

� Relacionar-se i col·laborar amb les altres entitats del seu àmbit territorial que 

realitzin tasques relacionades amb la prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments. 

� Fer les propostes que es considerin necessàries per tal de millorar els 

procediments a seguir i els recursos dels quals disposen els bombers. 

� Qualsevol altra que els sigui ordenada pels seus superiors. 

Crear, modificar o suprimir un grup o un parc són tasques que depenen del 

Conseller d’Interior.  
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4.3.4. Tipus de bombers 

Existeixen tres tipus diferents de bombers, que són els que s’esmentaran a 

continuació. 

 

4.3.4.1. Els bombers professionals 

Els bombers professionals són aquells funcionaris que s’encarreguen de les tasques 

de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i que pertanyen al Cos de Bombers de 

la Generalitat. Aquests estan organitzats en quatre escales diferents: 

� Escala bàsica : està formada pels bombers rasos. La seva funció més 

important és efectuar les tasques de prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments. 

� Escala tècnica : en formen part els bombers de primera, els caporals, els 

sergents i els oficials. S’encarreguen de dur a terme les tasques de prevenció, 

extinció d’incendis i salvaments, de proporcionar suport sanitari en 

emergències i d’inspeccionar i dirigir les unitats operatives i logístiques. 

� Escala executiva : correspon als sotsinspectors. Tenen el deure de realitzar 

les funcions específiques en matèria de prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments que determini la llei, dirigir i coordinar les unitats tècniques i 

operatives de nivell mitjà, o bé qualsevol unitat quan se’ls ordeni d’exercir de 

cap de guàrdia. 

� Escala superior : està constituïda pels inspectors. Les seves funcions 

fonamentals són portar a terme les tasques de prevenció, extinció d’incendis i 

salvaments que determini la llei, dirigir, coordinar i orientar unitats tècniques i 

operatives de nivell superior, o bé qualsevol unitat quan hagin de ser caps de 

guàrdia. 

 

4.3.4.2. Els bombers voluntaris 

Són aquelles persones que, voluntàriament, realitzen tasques de prevenció, extinció 

d’incendis i salvaments al territori català. Estan englobats dins del Departament 

d’Interior, tot i que no són considerats funcionaris. La seva formació té lloc a l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya. Els bombers voluntaris s’organitzen 

jeràrquicament en bombers, caporals, sergents i oficials. A més, cada agrupació de 
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bombers voluntaris té un cap, el qual serà cap de parc si aquest és exclusivament de 

voluntaris. Altrament, aquest col·lectiu s’agrupa en cinc seccions diferenciades: 

� Secció juvenil : està constituïda pel conjunt de joves que volen arribar a ser 

bombers voluntaris. 

� Secció activa : realitzen tasques que no requereixen urgència, prevenció i 

actuacions a l’indret dels sinistres. 

� Secció especial : són aquells bombers experts en determinades tecnologies i 

coneixements que poden assessorar el grup i participar de forma activa en 

certes actuacions. 

� Secció de Bombers Veterans : són aquells bombers que tenen el deure 

d’aconsellar als altres basant-se en els seus coneixements i experiència, 

adquirits al llarg dels anys de dedicació.  

� Secció d’Honor : són aquelles persones o col·lectius, ja siguin del país o 

estrangers, que han col·laborat amb rellevància en les tasques de prevenció, 

extinció d’incendis i salvaments a Catalunya. 

 

4.3.4.3. Els bombers d’empresa 

Els bombers d’empresa són aquelles persones que han estat habilitades i 

acreditades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per realitzar, en 

empreses, tasques de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. 

Les tasques principals que els són assignades dins de l’empresa de la qual depenen 

són les següents: 

� La supervisió de les instal·lacions i del material de seguretat i protecció. 

� La redacció d’informes sobre els danys que es puguin ocasionar i fer 

propostes per tal d’aconseguir millores.  

� Encarregar-se d’organitzar la seguritat interna de l’empresa i, si és 

convenient, col·laborar amb els cossos d’emergències exteriors a aquesta. 

� Realitzar la formació adequada, si escau, per al personal de l’empresa en 

relació amb la prevenció de riscs i les primeres actuacions davant d’aquests. 

� En situacions d’emergència, adoptar les mesures de prevenció per risc 

d’incendi o explosió pertinents. 

� Fer tot allò que sigui necessari per tal de reduir tant els danys personals com 

els materials. 
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� L’extinció de qualsevol incendi que s’origini. 

� L’elaboració dels informes corresponents als danys i desperfectes deguts a 

accidents. 

� Qualsevol altra que els sigui ordenada pels seus superiors i que els 

correspongui segons la normativa vigent. 

 

4.4. Equipament 
El Cos de Bombers disposa d’un gran nombre de vehicles i d’una gran quantitat 

d’equipament que s’han d’anar reparant i renovant periòdicament per tal de garantir 

el seu estat òptim i una resposta com més eficient millor en cas d’emergència.  

Pel que fa als vehicles, els bombers disposen d’avionetes, hidroavions i helicòpters, 

els quals es guarden als hangars. Als parcs de bombers hi alberguen els vehicles tot 

terreny, les furgonetes i els més important, els camions. Hi ha camions amb escales 

extensibles per a les zones urbanes, tot i que els més corrents són els camions 

cisterna, amb una capacitat de 3.500 litres d’aigua. Dins d’aquests porten una 

bomba, mànegues, llances i empalmaments, però també un equip LUKAS, el qual és 

emprat en els accidents de trànsit, i consta d’una bomba de pressió hidràulica, a la 

qual es poden adherir uns pistons, unes tisores per a tallar planxes, etc. Aquests 

camions poden dur fins a 5 bombers. Hi ha un altre tipus de camió cisterna que 

només pot portar dues persones, però que pot arribar a dur uns 9.000 litres d’aigua: 

és el camió nodrissa. 

Cal dir que el Cos de Bombers té un nombre considerable de vehicles de rènting, el 

qual s’incrementa amb la campanya d’incendis. Actualment, durant la campanya, el 

Cos sol disposar d’uns 750 vehicles terrestres distribuïts en més de 150 parcs, més 

de 30 mitjans aeris i una trentena de punts de guaita. És remarcable el fet que la 

majoria de mitjans es concentren a les zones on el risc d’incendi és més elevat, 

mentre que la seva presència és menor a les zones de baix risc. 

 

4.5. ELS GRAF  

4.5.1. Origen i tasques  
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Els GRAF (Grups de Reforç d’Actuacions Forestals) van sorgir el 1999 arran dels 

anomenats GIF (Grans Incendis Forestals), que en pocs anys van calcinar milers 

d’hectàrees de boscos catalans.  

Un exemple és l’incendi que el 1994 va cremar 

45.000 Ha entre el Bages i el Berguedà, el més gran 

que hi ha hagut mai a Catalunya. A la imatge núm. 4, 

una fotografia actual, tot el que es veu és el terreny 

que es va cremar el 1994. S’hi pot distingir, a més, 

una zona que ha estat assolada per un segon 

incendi.  

Després de l’incendi del Solsonès del 1998, el qual calcinà 27.000 Ha, el Cos de 

Bombers s’adonà que era incapaç de controlar incendis de tals dimensions amb 

atacs d’aigua, ja fos amb mitjans terrestres o aeris, ja que amb les altes 

temperatures l’aigua s’evaporava abans d’entrar en contacte amb el material 

candent. És per aquest motiu que es va creure oportú crear grups de persones 

preparats per a atacar els incendis de forma indirecta utilitzant l’anomenat foc tècnic, 

és a dir, realitzant cremes d’eixamplament, contrafocs, etc. A més, es van posar al 

dia els criteris d’anàlisi i avaluació dels focs i els d’organització dels cossos, i es va 

crear un sistema cartogràfic actualitzat propi. 

Les noves tècniques d’atac indirecte són les cremes d’eixamplament i els contrafocs. 

La primera consisteix a cremar una franja de bosc per tal de crear una mena de 

tallafocs davant de l’incendi; quan aquest arriba al terreny cremat es queda sense 

combustible, i això impedeix que les flames continuïn avançant. D’altra banda, el 

contrafoc consisteix a crear un foc controlat que vagi en direcció cap al front principal 

de l’incendi; en l’instant que els dos fronts xoquen, la temperatura i la quantitat de foc 

és tal que l’oxigen, el comburent, disminueix considerablement durant uns moments, 

i llavors les flames queden molt reduïdes. A més, l’incendi ja no pot avançar perquè 

tampoc té combustible, el qual ha estat cremat pel contrafoc. 

A diferència dels grups de reforç espanyols i de forma semblant als Hot Shots dels 

EUA, els GRAF no és limiten a l’extinció d’incendis. Estan en formació constant i són 

coneixedors de les tècniques utilitzades a la resta d’Europa avui dia. També estudien 

el comportament dels incendis i en prediuen l’evolució per tal d’actuar més 

eficaçment. A més, durant la temporada de baix risc d’incendis, els GRAF efectuen 

cremes controlades amb la finalitat de disminuir la quantitat de combustible del 

8. Territori del Bages arr asat 
pel GIF del 1994. 
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9. Membres del GRAF del parc 
de Reus. 

sotabosc en les zones més propenses a tenir incendis i la d’entrenar el personal amb 

les tècniques del foc. 

 

4.5.2. Estructura dels GRAF 

El GRAF té el centre de control a Cerdanyola del 

Vallès, a la seu central del Cos de Bombers de la 

Generalitat. A cada capital de província hi té una 

unitat, que és de 22 membres a Barcelona i de 17 

membres a la resta de províncies. Durant la 

temporada d’alt risc d’incendis, però, aquestes 

unitats es desplacen en parcs específics, que són 

els de Rubí-Sant Cugat, el de Cassà de la Selva, el de Reus i el de Tremp. Les 

unitats del GRAF estan coordinades pel Grup Vèrtex, que compta amb quatre 

analistes especialitzats en incendis forestals, dos analistes especialitzats en GIS 

(Sistemes d’Informació Geogràfica) i deu tècnics informàtics. Cada GRAF està 

format per un tècnic i dos torns de 4 bombers d’elit i 4 auxiliars forestals. A 

Barcelona hi ha un tècnic, dos bombers i dos auxiliars forestals més.     

 

4.5.3. Avantatges de la creació dels GRAF  

La creació dels GRAF ha comportat una sèrie d’avantatges, que són els següents: 

� L’ampliació del ventall de tècniques de lluita contra incendis que poden ser 

utilitzades pel Cos de Bombers (recordem que els membres dels GRAF són 

bombers d’elit), sobretot les que exigeixen la utilització de l’anomenat foc 

tècnic. 

� Tenir grups de bombers ben formats i especialitzats únicament en l’extinció 

d’incendis forestals, amb una gran capacitat de treball conjunt i una gran 

mobilitat. 

� La millora de la formació dels bombers pel que fa al comportament dels 

incendis i a la seva evolució segons les característiques orogràfiques 

(referents al relleu) del territori i les circumstàncies meteorològiques de cada 

moment. 

� Proporcionar eines d’anàlisi i suport als membres operatius de comandament 

perquè pugin prendre decisions com més encertades millor. 
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� Millorar l’experiència dels membres del Cos, publicant els estudis de tots els 

incendis que hi ha hagut a la revista electrònica Lo forestalillo. 

� La realització de cremes controlades per tal de netejar les zones del sotabosc 

més sensibles al foc i com a mitjà de formació per als propis bombers. 

 

4.6. Les CAR i les BRIF  

A Espanya també hi ha cossos semblants als GRAF, els quals estan gestionats pel 

Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí: són les CAR i les BRIF. Les CAR 

(Cuadrillas de Acción Rápida), consisteixen en uns 150 especialistes que el Ministeri 

posa a disposició de cada comunitat autònoma per suplir la falta de personal en les 

tasques d’extinció d’incendis. 

 

4.6.1. Origen i tasques de les BRIF  

Les BRIF (Brigades de Reforç d’Incendis Forestals), foren 

creades l’any 1992 per ICONA (Institut per a la 

Conservació de la Natura), el qual actualment ja no 

existeix. Precisament, la seva gènesi fou pel mateix motiu 

que es crearen els GRAF, per fer front als grans incendis 

forestals, quasi impossibles de controlar únicament amb 

atacs d’aigua. La peculiaritat més gran que tenen és que el seu desplaçament no és 

gairebé mai terrestre, sinó en helicòpter, per tal de poder arribar més aviat al punt de 

l’incendi.  

Les BRIF actuen habitualment als sectors més complicats 

de l’incendi, i duen a terme les seves tasques amb el 

suport del seu helicòpter de transport, que porta també 

una bossa d’aigua. Quan les flames són de poca altura i 

els bombers es poden apropar fins al foc, llavors duen a 

terme un atac directe, intenten extingir el foc amb les 

eines de les quals disposen. Malauradament això poques 

vegades és així, ja que les flames solen ser de grans dimensions i les brigades no hi 

poden arribar. És per aquest motiu que aquestes unitats d’elit són coneixedores, 

igual que els GRAF, de tècniques per lluitar contra el foc sense atacar les flames 

10. BRIF – Atac directe.  

11. BRIF – Atac indirecte, 
contrafoc. 
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directament. Les més utilitzades són el contrafoc i la crema d’eixamplament, que 

estan explicades en l’apartat 3.1.1. Cal dir que quan les flames són baixes i la 

vegetació és de poca alçada, no es realitzen cremes d’eixamplament, sinó que es 

fan petits tallafocs mitjançant les eines que tenen eliminant el combustible d’una 

franja de terreny suficientment ampla perquè el foc s’aturi o perdi intensitat. També 

cal esmentar que, tot i ser un cas que es dóna poc, les BRIF també estan 

entrenades per atacar l’incendi amb vehicles autobomba, però en la majoria dels 

casos no hi ha vies per fer els desplaçaments fins al punt on es troben i l’atac que 

desenvolupen sol ser sempre sense aigua. 

 

4.6.2. Organització de les BRIF 

Les BRIF estan repartides en bases pel territori nacional de manera estratègica, de 

manera que es pugui arribar en qualsevol punt de l’estat en helicòpter i en un temps 

raonable. Cal esmentar, també, que són situades en punts on la probabilitat que hi 

hagi incendis és molt alta o bé en llocs que s’han de protegir pel seu interès natural. 

Hi ha tres tipus de BRIF: les BRIF-i, les BRIF-B i les BRIF-A. 

 

4.6.2.1. BRIF-i 

Hi ha 5 BRIF-i operatives cada temporada. Aquestes 

brigades treballen únicament durant la temporada d’hivern, 

i són situades en els punts on les probabilitats que hi hagi 

un incendi són més elevades. Cada brigada consta del 

personal de base (tècnics i controladors d’emissores) i de 

dos equips constituïts per un tècnic forestal, un preparador 

físic, un capatàs i set especialistes.  Cadascun dels dos equips treballa 10 hores, i 

mentre l’un fa el torn de treball, l’altre descansa. Les BRIF-i disposen d’un helicòpter 

de mida mitjana amb una bossa d’aigua de 1.500 litres de capacitat. 

 

4.6.2.2. BRIF-B 

Durant la temporada del 2010 hi ha hagut una única BRIF-B, la qual està establerta 

a Puerto el Pico, a Àvila. Aquest tipus de brigada és igual que les brigades BRIF-i, 

12. Membres d’una BRIF.  
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però es caracteritza pel fet de tenir un sol equip i actuar només durant la temporada 

d’estiu. També disposen d’un helicòpter de mida mitjana. 

 

4.6.2.3. BRIF-A 

Són les brigades més grans de què disposa el cos. Igual que les BRIF-B actuen tan 

sols durant la temporada d’alt risc d’incendis, a l’estiu. Durant la temporada del 2010 

hi ha hagut 9 BRIF-A desplegades pel territori nacional. Cada brigada disposa de 

dos helicòpters mitjans de transport per als desplaçaments, i cadascun d’ells disposa 

d’una bossa d’aigua amb una capacitat que pot anar des dels 1.200 fins als 1.500 

litres. El personal fix de la base està compost per dos tècnics i per dos controladors 

d’emissores. Llavors la brigada consta de tres equips formats cadascun per un tècnic 

cap de brigada, un preparador físic i dos quadrilles, que al seu temps estan 

constituïdes per un capatàs, un especialista en serres mecàniques i sis especialistes 

en incendis i grans incendis. Els tres equips treballen per torns: dos realitzen les 

tasques diürnes mentre l’altre descansa, i aquest serà el que farà horari nocturn. 

 

5. ELS AGENTS RURALS 

5.1. HISTÒRIA DEL COS  
L’origen del Cos d’Agents Rurals cal buscar-lo al segle XVII,  

quan es va començar a creure necessari que hi haguessin grups 

de persones encarregats de vigilar els boscos i el medi natural en 

general. 

El 1627, Miquel Santos de San Pedro va redactar les Ordenacions Forestals de 

Catalunya, les quals establien la presència d’uns comissaris que havien de decidir 

aquells arbres que es podien talar i aquells que no, i que també havien de promoure 

la repoblació dels boscos. El 1677, Carles II va determinar que hi havia d’haver 

persones encarregades de vigilar les forests i els éssers vius que hi habitaven.  

L’any 1748, el rei Ferran VI va establir que hi havia d’haver vigilants del camp i de la 

muntanya i, el 1762, el rei Carles III va fundar la Compañía de Guardabosques 

Fusileros Reales.  

13.Escut dels 
Agents Rurals 
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El 1833 es va crear la Direcció General de Boscos i, alhora, els comissaris de zona. 

La primera Llei de Boscos data del 1863, mentre que 5 anys després aparegué la 

Guarderia Rural, el cos destinat a la vigilància forestal. Com que aquest cos era 

limitat i local, el 1907 va sorgir la Guardería Forestal del Estado. Amb la 

Mancomunitat de Catalunya, entre 1914 i 1923, van sorgir el Servei Forestal Català i 

la Comissió de Repoblació Forestal de la Mancomunitat. El 1932, la Generalitat de 

Catalunya va fundar el seu propi Servei Forestal, i el 1934 va aplicar un decret que 

regulava la tala d’arbres en boscos privats. Només un any més tard, és va crear la 

Llei del patrimoni forestal, per la qual cosa va aparèixer, paral·lelament a aquesta, la 

Guarderia Forestal de la Generalitat. El 1942 hi va haver nombrosos avenços en 

relació amb la regulació de la pesca. 

L’any 1971 es va crear el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 

popularment conegut com a ICONA. Així, les guarderies forestal i de pesca es van 

unir i, el 1980, amb l’adquisició de competències sobre el medi natural, la Generalitat 

va crear els Agents Forestals. Aquest col·lectiu formava part del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), i tenia competències sobre aprofitaments 

forestals, vies rurals, espais naturals protegits, etc. 

Va ser l’any 1986 quan es creà el Cos d’Agents Rurals com a tal, com a cos de 

funcionariat de la Generalitat, tenint competències sobre els aprofitaments forestals, 

la caça, la pesca i, sobretot, els incendis. Va entrar en funcionament un any després 

de la seva creació, i el 1988 es va elaborar el reglament del Cos d’Agents Rurals 

(CAR). Aquest es va canviar el 2003. Actualment, el Cos d’Agents Rurals forma part 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, es 

troba dins de la Subdirecció General dels Agents Rurals i compta amb uns 550 

efectius. 

 

5.2. ESTRUCTURA DEL COS 
El Cos d’Agents Rurals, territorialment, té una estructura molt senzilla. Catalunya és 

divideix en cinc Àrees Regionals diferents, que corresponen a les demarcacions de 

Barcelona, Lleida i Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre. Per sota de les Àrees 

Regionals ja només hi ha les Àrees Bàsiques, que són d’àmbit comarcal, és a dir, 

cada comarca és una Àrea Bàsica diferent. De moment, aquest cos no admet una 

organització territorial més complexa, sobretot, per la manca d’efectius. 
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Pel que fa a l’organització dels membres del cos, cal esmentar que són classificats 

en les quatre escales següents: 

� Escala auxiliar : engloba el conjunt dels agents auxiliars. 

� Escala bàsica : és aquella que comprèn els agents, els agents majors i els 

oficials. 

� Escala executiva : en formen part els caps d’Àrea Bàsica i els caps d’Àrea 

Regional. 

� Escala superior : és la que correspon a l’inspector en cap. 

És important remarcar el grup dels agents majors. Aquest ha estat creat per tenir uns 

agents especialitzats en diferents camps, davant de la gran varietat de competències 

que tenen els Agents Rurals. Així doncs, aquests agents es divideixen en quatre 

grups diferents segons el camp en el qual s’han especialitzat: 

� Prevenció i investigació d’incendis forestals. 

� Fauna protegida, caça i pesca. 

� Espais naturals protegits i biodiversitat. 

� Recursos forestals. 

Malgrat tot, aquest col·lectiu és de creació molt recent, i encara es troba en fase 

experimental. Tot i així, el Cos d’Agents Rurals compta ja amb una sèrie de grups de 

suport que estan especialitzats en diferents àrees. Són els que s’esmenten a 

continuació: 

� Grup de Suport de Muntanya : és un grup de suport per a aquelles 

actuacions que corresponguin als agents rurals i que requereixin l’ús 

d’escalada, d’esquí o de mesura de dades nivometeorològiques.  

� Grup de Suport Aeri : és un grup destinat al seguiment de fauna, als censos 

d’animals, a la vigilància i la fotografia aèries i a l’observació del perímetre 

dels incendis forestals. 

� Grup de Suport Marí : les seves tasques de suport estan relacionades amb la 

vigilància del medi marí i dels espais marins protegits, però també amb totes 

aquelles tasques que, per a la seva realització, siguin necessàries tècniques i 

materials específics per actuar al medi aquàtic. 

� Grup de Suport de Fauna i Flora : la seva funció bàsica és el suport, la 

coordinació i la realització d’activitats de protecció de fauna i flora que 

requereixen uns coneixements i experiència més avançats. 
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Dins de la Subdirecció General dels Agents Rurals, hi ha un òrgan molt rellevant per 

al Cos, la Unitat de Formació . Aquesta s’encarrega d’organitzar les activitats 

formatives corresponents per tal de proporcionar als membres del cos una formació 

contínua. A més, també col·labora amb els altres òrgans que tenen competències en 

formació dels funcionariat. 

 

 

5.3. FUNCIONS DEL COS 
Avui dia, el Cos d’Agents Rurals té competències sobre quasi tot allò que tingui 

relació amb el medi ambient. Podríem dividir-les en cinc àrees de treball: 

� Fauna : caça, pesca, seguiment d’espècies protegides... 

� Boscos : aprofitaments forestals, repoblacions, plagues, flora protegida, 

seguiment dels boscos públics i privats... 

� Incendis : prevenció i investigació de les causes. 

� Espais  naturals : vigilar i donar suport en la gestió dels espais naturals 

protegits (parcs nacionals, parcs d’interès natural, zones ZEPA...). 

� Biodiversitat : extraccions d’àrids, contaminació d’aigües i sòls, abocaments, 

gestió de residus... 

Dins de l’àrea dels incendis forestals, els Agents Rurals tenen un conjunt ampli de 

funcions, les quals s’esmenten seguidament: 

� Detectar els incendis forestals que es puguin produir. 

� Vigilar totes aquelles infraestructures o activitats que comporten un risc 

d’incendi o que en poden ser la causa directa.  

� Col·laborar quant a la gestió dels indicadors de risc i en la predicció del risc 

d’incendi. 

� Fixar les zones de prevenció rellevant i encarregar-se de la seva realització i 

seguiment.  

� Controlar tota activitat i infraestructura pública 

que sigui de suport per a la prevenció i 

l’extinció d’incendis i que es trobi al medi 

natural.  

� Cooperar en l’elaboració de plans de protecció 

civil davant de l’amenaça d’incendis forestals. 14. Investigació d’un incendi. 
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� Intervenir en l’incendi forestal i intentar controlar-lo fins que arribin els cossos 

d’extinció.  

� Investigar les causes i els possibles causants dels incendis forestals i redactar 

els informes corresponents a la investigació realitzada.  

� Col·laborar en la valoració dels danys ocasionats per un incendi forestal. 

� Realitzar i dirigir cremes controlades i, posteriorment, fer-ne l’informe.  

� Elaborar els cartogrames i els informes gràfics que siguin necessaris després 

d’un incendi forestal. 

� Confeccionar i realitzar campanyes educatives per prevenir incendis forestals. 

� Assessorar les ADF i els altres voluntaris forestals en relació amb l’aplicació 

de les polítiques del seu departament. 

� Assessorar i cooperar per tal de descobrir noves i millors mesures de 

prevenció per disminuir el nombre d’incendis de vegetació. 

La investigació dels incendis forestals és molt important i, a més, està estretament 

relacionada amb la prevenció. Si es descobreix quines són les causes dels incendis 

mitjançant la investigació, llavors aquestes causes es podran prevenir, mentre que, 

si es desconeixen, la prevenció serà ineficaç. Actualment, els percentatges de les 

causes dels incendis són els següents: un 25% són intencionats, un 8% tenen una 

causa natural, un 11% són deguts a accidents, el 40% són el resultat de 

negligències, un 1% són incendis revifats i del 15% se’n desconeix la causa. 

A fi de descobrir les causes dels incendis, els Agents Rurals disposen de maletins 

amb lupes, guants de làtex, bosses pots de vidre o de plàstic, laca per immobilitzar 

les cendres, guix, paletes de fusta, pinces, cinta d’abalisament, piquets, cordes, un 

martell, reactius químics per determinar la presència d’hidrocarburs o altres 

materials, detectors de metalls... 

 

6. ELS MOSSOS D’ESQUADRA  

6.1. HISTÒRIA DEL COS  
Cal cercar l’origen dels Mossos d’Esquadra al segle XVIII, amb la creació de les  

primeres Esquadres per Pere Anton Veciana, les quals perseguien els guerrillers 

austriacistes catalans i donaven suport a l’exèrcit de Felip V. La seva finalitat 

principal era fer més segures les rutes comercials i els mercats o fires, i van suposar 
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un gran canvi per a la seguretat del país, ja que abans se 

n’ocupava l’exèrcit i, en temps de guerra, el país quedava 

desprotegit a nivell interior. Va ser el primer cos d’Europa que es 

va ocupar exclusivament de la seguretat interna del país. Les 

seves actuacions eren semblants a les dels mossos d’avui dia: 

perseguien la prostitució i el joc il·legal, l’ús indegut d’armament, 

els delinqüents de furt, etc. També tenien funcions d’escorta.  

Els orígens de la policia científica els trobem al segle XIX, però els mètodes que 

utilitzaven es trobaven encara molt lluny dels actuals. L’any 1817 es va elaborar el 

primer Reglament de les Esquadres de Catalunya. Aquest cos va existir fins l’any 

1868, quan el general Prim el va dissoldre. Llavors va passar a haver-hi, únicament, 

la Guàrdia Civil. El 1876 es va tornar a crear, però ara només a Barcelona, ja que 

era un cos mantingut per les diputacions i les altres no se’n volien fer càrrec. 

Durant el període de la Mancomunitat de Catalunya, el cos va perillar, ja que no 

agradava gaire a les institucions catalanes. La Mancomunitat havia de mantenir-lo, 

però no podia exercir cap mena de control sobre aquest. 

Primo de Rivera va suprimir la Mancomunitat i va donar suport al cos. El 1931, el cos 

va passar a estar sota les ordres dels republicans, els quals havien instaurat la 

Segona República. Després de la mort de Lluís Companys, els Mossos d’Esquadra 

van desaparèixer com a cos, molts van ser empresonats i assassinats. El 1950 es va 

permetre que es tornés a crear el cos, però tots els seus components eren membres 

de l’exèrcit. 

El 1978, amb Josep Tarradellas, es va permetre introduir nous efectius al cos, fent-lo 

així més gran. Mica en mica, el cos va anar adquirint competències així que la 

Generalitat assumia nous serveis, però els comandaments continuaven essent 

membres de l’exèrcit espanyol. El 1994 es fixaren les bases del model policial català 

i les competències que passarien a dependre dels Mossos i les que no. A partir de 

llavors, va tenir lloc el desplegament dels Mossos d’Esquadra a tot Catalunya 

substituint les forces nacionals de seguretat en la majoria de casos. Per fer possible 

això, es va crear l’Escola de Policia de Catalunya a Mollet del Vallès. S’hi imparteix 

formació destinada tant als mossos com a qualsevol altre cos policial de Catalunya. 

Actualment, és un cos jove, format majoritàriament per homes, però amb una 

presència cada cop més important de la dona, que vetlla per la seguretat ciutadana. 

15. Escut dels 
Mossos 

d’Esquadra 
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6.2. ESTRUCTURA DEL COS  
El cos dels Mossos d’Esquadra té una estructura molt complexa, però vegem-ne un 

breu esquema: 

� Els Mossos d’Esquadra són un cos que queda englobat dins de la Subdirecció 

Operativa de la Policia. Aquesta s’encarrega del comandament de tot el cos, 

excepte d’aquelles unitats especials que depenen de la Direcció General de la 

Policia. 

� Per sota de la Subdirecció Operativa de la Policia hi ha la comissaria 

general , la funció de la qual és el comandament de la policia, i comprèn les 

divisions i les regions policials. 

� La coordinació regional  és l’òrgan inferior a la comissaria general, i té el 

control de totes les regions policials, però no de les divisions. 

� Una regió policial  és cadascuna de les zones en què es divideix el territori on 

els Mossos exerceixen les seves competències. N’hi ha 9: la de Girona, la 

Central, la de Ponent, la del Pirineu Occidental, la Metropolitana Nord, la 

Metropolitana Sud, la Metropolitana de Barcelona, la del Camp de Tarragona i 

la de les Terres de l’Ebre. 

� Les divisions  són els òrgans centrals inferiors a la comissaria general. 

� Les àrees  són els òrgans que dirigeixen diferents àmbits del cos policial, i hi 

ha les àrees centrals  i les territorials , subgrups de les divisions, i les àrees  

regionals  i les àrees bàsiques policials , òrgans immediatament inferiors a 

les regions policials.  

� Els òrgans inferiors a les àrees són les unitats , i els correspon la direcció de 

les tasques dels mossos d’esquadra. Exemples d’unitats són: la de Seguretat 

Ciutadana, l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la d’Investigació, la de Trànsit, etc. 

� Els grups  són l’òrgan de nivell més baix, i la seva funció és, bàsicament, dur 

a terme les tasques sobre les quals els Mossos d’Esquadra tenen 

competència. 

 

6.3. FUNCIONS DEL COS 
Els Mossos d’Esquadra abasten una gran quantitat de competències, les quals es 

poden classificar en set grups: 
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� Seguretat ciutadana : protecció de persones i béns materials, mantenir l’ordre 

públic, prevenir d’actes delictius, vigilar espais públics... 

� Administratiu : controlar l’acompliment de les lleis, de la normativa sobre el 

medi ambient o sobre el patrimoni cultural català, etc. 

� Judicial . 

� Intervenir per tal de solucionar disputes o conflictes de caire privat . 

� Cooperar i col·laborar amb les entitats d’àmbit loc al: donar suport a les 

policies locals o exercir les seves funcions en els municipis que no en 

disposin, etc. 

� Seguretat viària i trànsit : portar a terme la vigilància i el control de les vies 

públiques, sancionar les infraccions, investigar els accidents...  

� Emergències i protecció civil : previsió i prevenció de riscos, planificació de 

les actuacions en cas d’emergència, intervenir per solucionar els problemes i 

minimitzar-ne els danys, fer els possibles per tornar la normalitat a les 

situacions que es donin i informar a la població sobre què cal fer en cas 

d’emergència. Dins d’aquest apartat trobem les funcions dels Mossos 

d’Esquadra relacionades amb els incendis forestals: 

� Prevenció : està relacionada amb la vigilància per tal de detectar com 

més aviat millor els focs que es puguin produir. 

� Intervenció : els mossos, en col·laboració amb els cossos d’extinció, 

tenen el deure de tallar totes aquelles vies de comunicació que suposin 

un destorb per a les actuacions d’aquests o que, per la proximitat amb 

el perímetre de l’incendi, suposin un risc elevat per a la seguretat dels 

civils. També han de desallotjar tots els habitatges o zones habitades 

que pateixin el risc de ser assolades pel front de l’incendi. 

� Rehabilitació : un cop apagat l’incendi i desaparegut el perill, la seva 

funció és tornar a la normalitat tots els canvis que s’han realitzat. 

� Investigació : col·laborar amb els Agents Rurals, si la situació ho 

requereix, per determinar la causa dels incendis, i assumir la totalitat de 

la investigació si es determina que ha estat intencionat (delicte al Codi 

Penal), a fi d’esbrinar la identitat de l’incendiari o piròman. 
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Tots els cossos explicats en aquest treball són reg its pel pla d’emergència per 

incendis INFOCAT, i estan coordinats pel centre de comandament Avançat 

(CCA). 

 

7. PART PRÀCTICA  
Aquesta campanya forestal està dividida en quatre parts: el tríptic, els cartells, la 

falca de ràdio i el videoclip. L’objectiu de la campanya és conscienciar la societat del 

fet que, avui dia, la prevenció té una importància molt gran, ja que, si un foc no 

s’encén, després no causa danys ni cal apagar-lo. A més, també té com a finalitat 

que el receptor se senti atret per la campanya donant-li un paper important en la 

tasca de prevenció.  

Així doncs, al tríptic hi ha dues pàgines dedicades als cossos que intervenen en la 

prevenció, extinció i posterior investigació dels incendis, és a dir, mitja per a 

cadascun, però una de sencera per al lector. Es vol ressaltar la importància que té 

tota persona en la tasca de prevenció, encara que no formi part dels cossos que hi 

són especialitzats. En l’altra pàgina del tríptic hi ha esmentades les principals 

actuacions que el receptor del tríptic pot realitzar per tal de prevenir els incendis 

forestals. La portada té un títol cridaner que ressalta el fet que la prevenció és 

essencial, ja que si la societat practica la prevenció no caldrà recórrer a l’extinció. 

També és dóna importància al receptor. A la contraportada també es repeteix 

aquesta voluntat que el receptor se senti important. A més, en aquesta part s’inclou 

el telèfon d’emergències, d’ús indispensable en cas de la detecció d’un incendi. 

Pel que fa als cartells, n’hi ha un d’horitzontal i un de vertical. La base dels dos 

cartells és una fotografia amb una flama d’aigua, si bé en una prové d’un llumí i en 

l’altra d’una metxa. A més, a tots dos cartells, a les cantonades, hi ha els escuts que 

representen els quatre cossos que intervenen en els incendis. Al centre de la imatge, 

hi ha un TU molt gran per tal de, com ja s’ha explicat abans, fer sentir molt important 

el receptor. El text dels dos cartells és idèntic, només en varia la distribució. Al cartell 

vertical, No tan sols ells són necessaris es troba dividit en quatre parts i seguint el 

perímetre del cartell, a fi de crear una sensació d’unió entre els quatre cossos. 

La falca de ràdio i el videoclip s’han realitzat amb el mateix text. L’única diferència és 

que al videoclip hi ha imatge i a la falca de ràdio no. El videoclip s’ha gravat en cinc 

espais, quatre estan relacionats amb els cossos del treball, i el cinquè és el bosc.  
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8. CONCLUSIONS 
Al principi d’aquest treball em vaig plantejar una sèrie d’objectius a assolir i, arribats 

a aquest punt, crec que els he aconseguit o, almenys, la intenció ha estat aquesta. 

Així doncs, aquest treball m’ha obert les portes cap a un món que pensava que 

coneixia, però que, realment, desconeixia per complet. 

Pel que fa a les ADF, he descobert que és el cos que controla més punts d’aigua de 

Catalunya, fins i tot més que els bombers. Els membres de les ADF es caracteritzen 

per ser voluntaris, és a dir, lluiten contra els incendis per amor propi i, a més de dur a 

terme unes tasques no remunerades, han d’invertir part dels seus diners en diversos 

àmbits com, per exemple, la compra del combustible dels vehicles. El gran avantatge 

de les ADF és, però, que la majoria dels seus membres són propietaris de terrenys, i 

coneixen molt bé el territori, l’estat de les vies de comunicació, la ubicació dels punts 

d’aigua, etc. Normalment, són els primers d’arribar a l’incendi, i després solen donar 

suport als bombers. L’únic inconvenient que tenen és que no van juntes com un únic 

cos, ja que les ADF de les zones més urbanes tenen una ideologia molt diferent a 

les de les zones rurals. 

Quant als Bombers, es caracteritzen per ser un cos que disposa de molt més mitjans 

i personal per efectuar les tasques de prevenció i extinció d’incendis. L’estructura del 

Cos és molt complexa, i les funcions de cadascun dels seus òrgans estan molt 

delimitades. Aquest disposa de nombrosos grups especialitzats en diferents tasques, 

la qual cosa significa una major eficàcia dels bombers en certes ocasions. El Cos de 

Bombers ha millorat molt tècnicament parlant, però ha adquirit alguns defectes al 

llarg dels darrers anys, com el fet que hi ha un alt nombre de comandaments i que 

una bona part dels bombers nous que entren no tenen un caràcter adequat ni unes 

ganes ni un interès suficients en la matèria que ajudi al bon funcionament d’aquest. 

En relació amb el Cos d’Agents Rurals, sabia que duien a terme tasques de 

prevenció i investigació, però desconeixia que tinguessin el deure d’intentar extingir 

l’incendi si les dimensions d’aquest són petites fins que arribessin els cossos 

d’extinció. Durant l’elaboració d’aquest treball, m’he adonat de la importància que es 

dóna a la investigació d’incendis, i també que es considera la base de la prevenció. 

Així doncs, he après els diferents materials i el procés que s’utilitzen per determinar 

les causes d’un incendi. Tot i la importància que té aquest cos, actualment, es troba 
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faltat tant de béns materials com d’efectius i, personalment, crec que és poc valorat 

per la societat malgrat els serveis que ofereix. 

Respecte als Mossos d’Esquadra, he adquirit nous coneixements amb relació a les 

seves funcions que tenen a veure amb els incendis, de les quals la noció que en 

tenia era molt vaga. La diferència més clara entre els Mossos i la resta de cossos 

esmentats és el nivell de competències que té. 

També he après els nous sistemes que es fan servis per a l’extinció de grans 

incendis forestals, els quals són utilitzats tant per les ADF com pels Bombers. 

En general, malgrat que els quatre cossos tenen una organització molt definida i 

unes funcions molt delimitades, aquests tenen incidents en relació amb els límits de 

cadascun quan actuen junts. 

Durant la confecció de la campanya de prevenció d’incendis, he après que, perquè 

tingui èxit, el lector s’ha de sentir atret per algun element d’aquesta, i que això es pot 

aconseguir fent-lo sentir important. També que és millor predicar la prevenció que no 

pas l’extinció, ja que el que ens interessa és evitar els incendis, no extingir-los. 

Finalment, en el cas concret de l’audiovisual, m’he adonat que no puc desenvolupar 

aquelles accions que no vull que es facin, i que cal predicar amb l’exemple. 
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11. APÈNDIX 

11.1. Entrevista al president del Secretariat de 

Federacions d’ADF de Catalunya 

(Ramon Sala) 
� Vostè és de la Segarra, no?  

Sí. 

� Com va arribar vostè a ser president del secretaria t? 

Vaig començar portant una ADF de la Segarra. Llavors vaig saber que hi 

havia eleccions al Secretariat, i vam muntar un equip consensuat al màxim a 

nivell de Catalunya, o sigui que vam agafar gent de Tarragona, gent de 

Girona, gent de Barcelona i gent de Lleida, vam fer una proposta a la gent del 

Secretariat, vam fer unes eleccions i vam entrar dins del Secretariat. 

� Quines són les seves funcions com a president? 

Com a president del Secretariat són mantenir el contacte amb el Departament 

de Medi Ambient, que és el que ens donarà els diners, amb el Departament 

d’Interior, que és el d’extinció d’incendis, que és Bombers, assabentar-me 

dels problemes que tenen les ADF i mirar de solucionar-los allí on elles no 

puguin arribar més amunt, per tant jo he d’arribar més amunt, amb la seva 

ajuda o sol, i facilitar les coses a les ADF, que és un voluntariat. 

� Està trobant gaire dificultats per portar a terme a questes tasques? 

Dificultats no, de dificultats no en trobem, a vegades el que trobem és que del 

que arribem a demanar no en traiem el fruit... La nostra feina és voler 

demanar molt per la gent, però a vegades no podem aconseguir més, però el 

mínim que podem fer és demanar-ho. Problemes no en trobem per demanar-

ho, perquè l’únic que fas és demanar-ho, ara bé, fa falta que t’ho donin. 

� La presidència del secretariat és una dedicació exc lusiva o li permet 

realitzar alguna altra activitat? 

M’ha de permetre realitzar una altra feina, jo no en trec res del secretariat, o 

sigui, són feines que són de voluntariat.  

� Per quin període ha estat elegit?  
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Són quatre anys, si no hi ha cap cosa, que pot passar com passa amb els 

ajuntaments, que ho facis tan malament, tan malament, que la gent del 

secretariat et tregui. No és un vitalici, és una democràcia. 

� Vostè quan va començar a formar part del món de les  ADF? (Si fa molts 

anys, preguntar quins canvis ha vist des del començament fins ara). 

Del món de les ADF deu fer uns deu o quinze anys, però sempre hi hem estat, 

a les ADF, perquè a casa venint de pagès sempre hi estàs al món de les ADF. 

Però fa uns deu anys vam entrar a formar part... vaig entrar, jo, a l’ADF de la 

Segarra, que era l’única que hi havia. Aleshores, arran del fet que un grup 

vam decidir que s’havia d’engegar aquella ADF, que no s’engegava, d’aquella 

en van sortir dues ADF més, i d’allò en van sortir dues ADF més, es va fer una 

federació, la primera de Lleida, l’única, i es va anar caminant demanant coses, 

i es va anar agafant gent bona del territori per anar tirant endavant. I, en cinc 

anys, em passat a tenir la 299, que és Guissona, Torrefeta i Sanaüja, a part 

de la vella. 

� Quina és la situació actual de les ADF a nivell org anitzatiu i econòmic?  

Estem parlant de 306 ADF. Tenim un número tan gran d’ADF, que no és una 

cosa que estigui establerta a totes igual, sinó que en tenim que ens estan 

funcionant perfectament i en tenim que, com que són d’un sol municipi, tenen 

un problema, tenen molt poca disponibilitat de diners i no poden tenir prou 

medis. I cada ADF s’estructura internament, més o menys, a la seva manera. 

Sí, hi ha un president, hi ha un tresorer i hi ha un secretari, però bé, han 

d’anar a caminar, les ADF. 

� Des que està a la presidència, què creu que seria c onvenient canviar o 

millorar dins de l’organització de les ADF? Creu qu e és necessari 

modificar el model actual?  

Què seria bo canviar? Que moltes ADF s’ajuntessin més, que tinguessin 

contacte amb les ADF de la vora. El que ens dóna la força a tots és fer una 

pinya i ajuntar-nos. I no voler anar amb ADF que vulguin anar elles soles per 

protagonisme. Les feines d’extinció i de prevenció d’incendis es fan ajuntant 

les forces. Seria necessari que la gent sabés que hem d’ajuntar esforços per 

apagar foc i per fer prevenció d’incendis. 

� Tinc entès que reben ajuts o subvencions de l’admin istració. En reben 

també d’altres entitats?  
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Segons quines comarques de Catalunya estan rebent diners de diputacions, 

d’ajuntaments, que poden col·laborar, però realment nosaltres depenem 

només del Departament de Medi Ambient, en aquests moments. A tu, si et 

donen una subvenció, la pots acceptar, evidentment, però tu depens del 

Departament de Medi Ambient.  

� Els associats col·laboren econòmicament?  

Desgraciadament sí, moltes vegades. Hi ha de posar diners de la seva 

butxaca, és indiscutible.  

� Són suficients per cobrir les necessitats anuals qu e tenen? 

Les subvencions que rebem les ADF són pel manteniment dels vehicles que 

té la pròpia ADF. Manteniment vol dir que si s’espatllen, l’assegurança, els 

pneumàtics... tot el que pugi ser malmès per ell, adquirir vehicles nous o tot el 

que calgui, però el fet del desplaçament dels vehicles d’un lloc a un altres, el 

gasoil, no el tenim inclòs. I del gasoil aniran sortint altres coses, però bé, això 

ja ho fa el voluntariat, ho fan ells. La feina del Secretariat quan hi ha una cosa 

és mirar que algú, com a mínim, ens aporti el gasoil, és un reconeixement als 

voluntaris. 

� Les ADF disposen d’oficines pròpies?  

Cada ADF, pel fet de ser autònoma, s’ho munta a la seva manera. El 90% de 

les ADF, evidentment, tenen una oficina, una oficina que no està oberta les 24 

hores del dia, ni molt menys, però bé, ells s’han de trobar, han de fer 

assemblees, reunions, etc. per decidir les coses, les coses s’han de decidir 

democràticament, a cada ADF. Totes tenen algun lloc. Qui els el dóna aquest 

lloc? O bé es demana a l’ajuntament, o al consell comarcal, o bé un mateix de 

l’ADF cedeix un local. El Secretariat també té un local, i té un tècnic per 

treballar amb les ADF, i ha de coordinar al màxim les ADF de Catalunya. 

� Quin és el material bàsic del qual disposen les ADF ? És suficient i 

adequat?  

El material bàsic del que ha de disposar l’ADF, evidentment, si estem parlant 

que ha de fer prevenció i extinció, per l’extinció, com a mínim, ha de tenir una 

cisterna, cisternes d’aigua, mànegues, llances... i en prevenció d’incendis 

entrem si fem neteges de boscos, sempre que l’ADF i els propietaris del bosc 

hi estiguin d’acord, fent l’arranjament de pistes forestals, necessitem 

màquines buldòzer per arreglar camins, i tractors. 
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Jo crec que sí, tot i que s’ha d’estar obert a noves coses que poden arribar a 

entrar. Jo crec que el que hi ha és adequat, però no ens podem tancar en 

banda i dir que aquí no es pot solucionar res més, perquè cada vegada surten 

coses noves que és possible que ens puguin funcionar. 

� El material del que disposen és propietat de l’ADF o dels associats? 

És propietat de les ADF, i les ADF, tota la gent que està associada a l’ADF el 

material és d’aquesta, bé, és de tots, no és només del president, és de tots. 

� El manteniment d’aquest material el realitzen els p ropietaris del material 

o hi ha alguna empresa que se n’encarrega? 

Del manteniment del material de les ADF se n’ha de cuidar la junta de cada 

ADF. Ha de portar el material a reparar i presentar les factures al 

Departament. Però se’ns paguen totes les reparacions de material que s’ha 

malmès fent prevenció i d’extinció d’incendis. 

� Quan es produeix un incendi, qui els avisa i sota e l comandament de qui 

estan? 

Quan es produeix un incendi a la teva ADF, t’avisen els teus associats que hi 

ha un foc a tal lloc. Nosaltres i la gent som els que certifiquem a bombers que 

hi ha un incendi. Aleshores, quan estem a l’incendi, nosaltres hem de 

col·laborar amb bombers, i ells han de col·laborar amb nosaltres: hem 

d’ajuntar forces per apagar el foc. No hem de posar que siguem uns millors 

que els altres perquè l’únic que fem és apagar el foc que crema. 

� Ara depenen del Departament de Medi Ambient. Opina que aquesta és la 

millor forma o preferirien dependre d’Interior?   

Jo crec que el Departament d’Interior és el Cos de Bombers, i nosaltres, el 

Departament de Medi Ambient, som el cos d’ADF. Som dues coses diferents. 

Si estiguéssim juntes no podríem ser dues coses diferents, hauríem de ser o 

tots bombers o tots ADF, crec que és així. 

� Quina és la tasca d’una ADF en el moment d’assistir  o actuar en 

l’extinció d’un incendi, ja sigui agrícola o forest al? 

Quan l’incendi està encès, la tasca de l’ADF és fer tot el possible per apagar-

lo, evidentment. I protegir els béns dels associats nostres, tot el que puguem 

fer. No ens hem d’anar a matar, però hem de ser conscients que som allí per 

extingir l’incendi. És així. 
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� Quines tasques duen a terme els membres de l’ADF qu an estan fora de 

la campanya d’incendis? 

Fora de campanya d’incendis, el que es fa és conservació de camins, que ho 

poden fer els ajuntaments o ho podem fer nosaltres, pistes forestals, podem 

fer neteges de boscos sempre que hi estiguin d’acord els propietaris forestals, 

manteniment, prevenció. 

� La coordinació amb els altres agents implicats en l es tasques d’extinció 

(bombers, agents rurals, mossos) és l’adequada? I a  nivell de la 

Segarra? 

Jo crec que hem de ser conscients que estem treballant en una emergència. 

Quan treballem en una emergència, moltes vegades... una cosa és fer un 

assaig, una prova, que funciona sempre, però quan hi ha l’emergència 

sempre surten petits problemes, és una cosa que és lògica. Però ens hem 

d’anar coneixent, han de demostrar que tenen prou confiança en nosaltres, 

hem de tenir confiança en ells i ells en nosaltres. Però sempre hi pot haver 

algun petit problema, sempre, és evident, és normal.  

Jo crec que a nivell de la Segarra, en dos o tres anys, s’ha guanyat molt, ja 

que perquè les coses comencin a funcionar hi ha d’haver molt coneixement 

entre tots els membres implicats, que vol dir mossos d’esquadra, agents rurals 

i bombers. Si hi ha llibertat i confiança, ells saben fins tu, com a voluntariat, 

pots arribar, i tu saps el que ells estan obligats a fer. Aleshores no hi ha 

problemes, saber cada persona el que ha de fer al seu lloc. 

� Quins són els reptes de futur que es plantegen en l ’àmbit de les ADF? 

Les ADF el que ens plantegem és que aconseguim que totes les ADF anem a 

la una. Som una força molt gran, tenim molta gent, i col·laborant amb d’altra 

gent, amb el cos de bombers, el d’agents rurals i semblants, entre tots podem 

tenir molta més força per aconseguir extingir els incendis en el cas d’una 

extinció d’incendi. 

11.2. Entrevista a un bomber professional 

(Vicenç Bentoldrà) 
� Quan va decidir de fer-se bomber professional? 

 Als 29 o trenta anys. 

� Havia estat abans bomber voluntari? 
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 Sí. 

� Quants anys fa que és bomber professional? (Si fa t emps, quines 

diferències ha vist des que va entrar fins ara). 

 Deu anys, des del 2000. Cada any canvia una cosa o altra, sempre estan 

canviant coses, van fent proves. Per exemple, amb l’accident que hi va haver 

darrerament al el foc d’Horta de Sant Joan, si abans hi havia un bomber que 

anava sol per la línia del foc amb tres o quatre forestals, ara per cada un que 

ho fa n’hi ha un altre vigilant. 

� On treballa actualment? 

 A l’aeroport d’Alguaire. 

� Què s’ha de fer per ser bomber professional?  

 Passar les oposicions, i per passar-les necessites nivell de FP (formació 

professional, equivalent a cicles formatius o a Batxillerat). Actualment no ho 

sé ben bé del cert, però abans necessitaves el graduat escolar, fer les proves, 

físiques i escrites, un test psicològic i un curset selectiu a l’Escola de 

Bombers. 

� Quines tasques duen a terme els bombers a part de l a més coneguda, 

que és l’extinció de focs? 

Els accidents de carretera, focs de vivenda o industrials, rescats de muntanya, 

ara últimament fem això dels aeroports i, en un futur, es preveu també que hi 

hagi salvament marítim. 

� En quines de les tasques que realitzen es troba més  incòmode i quina li 

agrada més? 

No ho sé. No me’n desagrada cap. Són totes del mateix estil. 

� Com és una jornada de bomber? (Horari, feines que f an...) 

L’horari dels parcs és de 24 hores, de set a set. Al matí, el primer que fan 

quan arriben és revisar vehicles, revisar les instal·lacions, que tot estigui bé, 

després esmorzen, bé, hi ha petites variacions d’uns parcs a uns altres, però 

són tots semblants. Després d’esmorzar hi ha pràctiques, o bé s’ha d’arreglar 

alguna cosa allà al parc, ja fins a migdia. Llavors dinen i fan una estona de 

relaxació, i des de les quatre fins a les sis, aproximadament, hi torna a haver 

pràctiques, o bé coneixement del territori, anar a passejar, anar a mirar 

hidrants, el que faci falta, anar a fer revisions. I llavors, de sis a set o fins a les 
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vuit, depenent de cadascú, fan esport, i a partir de llavors esperar que arribi 

l’endemà.  

� Es fa pesat haver de desplaçar-se cada dia? 

Bé, n’hi ha que es desplacen i n’hi ha que no. Hi ha gent que té el parc a tocar 

de casa i hi va a peu. En el meu cas sí, és el més pesat, i més ara que em 

vaig canviar a Alguaire i hi tinc de desplaçament una hora i quart. Es fa 

llarguet.  

� Li permet fer alguna altra activitat durant els die s de descans? 

Sí. 

� Sap com s’organitza el Cos de Bombers? 

Bé, més o menys. Als parcs hi ha quatre torns. Depenent de la població, a 

cada torn són cinc, sis, set, vuit, deu, dotze persones, com són a Lleida, i cap 

allà vora Barcelona potser hi ha torns que són quinze o vint. A cada torn hi ha 

bombers “pelats”, caporals, sergents, depenent de la magnitud del parc. A 

partir de sergent ja hi ha oficials, inspectors i sotsinspectors, els quals estan 

centralitzats a les seus de cada regió. Tota Catalunya està dividida en 

regions, i cada regió té la seva seu. Ara són set, abans eren quatre, una per 

província. Per sobre de totes les regions hi ha la central, que està a Bellaterra, 

allà a Cerdanyola, i els càrrecs polítics i directors ja volten per allà. 

� Quants bombers hi ha en un parc? 

El mínim és vint, més el cap de parc que fa vint-i-un. Hi ha quatre torns i, per 

tant, cinc bombers per torn, contant que hi hagi caporal o que no n’hi hagi, és 

a dir, pot ser que hi hagi quatre bombers i un caporal, o cinc bombers, etc. A 

més, aquest cinc no treballen sempre. Hi ha dies que potser n’hi haurà quatre, 

algun dia n’hi haurà cinc, però la major part del temps n’hi haurà tres. O sigui, 

que ja anem reduint.  

� Quines diferències hi ha entre un parc situat en un a zona rural i un situat 

en una zona urbana? 

El parc rural és molt més tranquil. Hi ha menys gent, hi ha menys riscos... En 

canvi, en una zona urbana, pel fet d’haver-hi tanta massificació de gent, estan 

sortint cada dos per tres. Potser per petites carallades, però és igual. Són més 

actius.  

� De quin material disposen els bombers? 
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Tot va en funció de la grandària dels parcs. Un parc com Solsona, que és un 

parc petit, té tres camions, però és clar, si només hi ha tres bombers en un 

torn només en fan servir un. Els altres dos hi són per la campanya d’estiu, 

més que res. I llavors, al camió, a part del material per apagar el foc (la 

bomba, les mànegues, les llances, tot tipus d’empalmaments...) tenen un 

equip “d’escarceració” LUKAS, pels accidents, el qual consta d’una bomba de 

pressió hidràulica, que fa anar uns pistons, unes tisores per tallar planxa... És 

per treure la gent dels vehicles. El material per a incendis d’indústria o 

incendis de vivenda és gairebé el mateix que per als forestals, només varien 

els diàmetres de les llances, de les mànegues, etc. 

� Per experiència, creu que és perillosa la feina de bomber? 

No. 

� Hi ha grups especials dins del Cos? 

Sí, hi ha quatre grups, actualment. El GRAE (Grup d’Actuacions Especials) és 

el que està format bàsicament per escaladors i “gent de malviure”. Després hi 

ha el GRAF, que són els que es dediquen als incendis forestals, quasi 

exclusivament. També, hi ha el GEM (Grup d’Emergències Mèdiques), que és 

un grup format per metges. D’aquests n’hi ha molt pocs, i estan prop de 

Sabadell o Cerdanyola. I ara han fet la brigada d’aeroports, però encara és 

molt experimental. 

� Pregunta segons resposta anterior: Li agradaria for mar part d’algun altre 

d’aquests grups? 

No. M’agrada més el bomber “pelat” que és polivalent, per a tot. 

� Considera que el material del qual disposen els bom bers és suficient i 

adequat? 

Jo, sí. 

� Qui els avisa en cas que es produeixi una emergènci a? 

O directament el particular o bé a través del 112. Ara cada vegada s’està 

intentant més que totes les trucades entrin pel 112. Llavors el 112 deriva a el 

que ells volen, si tu demanes bombers t’enviaran els bombers, si tu demanes 

una ambulància t’enviaran una ambulància, i si demanes la policia t’enviaran 

la policia. Tot està centralitzat en el 112.  
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� Qui coordina les operacions en el punt on s’ha prod uït l’emergència o 

sinistre, ja sigui dins a nivell del Cos, ja sigui amb altres grups que hi 

intervinguin (ex: ADF)? 

Segons la llei, qui ha de manar som nosaltres, però a vegades mana qui 

s’escau. Si hi ha una emergència, un accident de carretera, un foc forestal o el 

que sigui, qui ha de portar les directrius i manar és Bombers. Això fins que 

s’ha resolt l’emergència, O sigui, en un accident de carretera, quan ja s’han 

evacuat els ferits i ja no hi ha perill de res, llavors els Mossos s’encarreguen 

de treure els vehicles i d’habilitar el trànsit quan sigui.  

� Generalment, com afronten els incendis? 

Bé, a mi això se m’escapa molt, perquè ja aniríem als que manen, que són els 

que han de dir cap aquí o cap allà. Però a nivell de bomber “pelat”, agafar 

mànega, anar seguint línia pel voltant del foc i anar marxant, fins que un 

comandament et digui “Noi, plega les eines que canviem i anem a l’altre 

costat”. Doncs plegues les eines i cap a l’altre costat.  

� Han canviat en els darrers anys, les tècniques d’ex tinció? 

Bé, tret del que fa el GRAF, que ells són com l’elit i van provant coses noves i 

van usant altres sistemes, pel bomber ras és el mateix.  

� Quin tipus de foc és més complicat d’extingir (fore stal, de combustible, 

edifici en flames...). 

Jo trobo que hi ha més risc en un edifici en flames que no pas en un foc 

forestal, perquè al forestal, com a mínim, veus el que fas i saps a on vas, en 

canvi, en un foc en una vivenda no veus res, tot és a cegues, entre el fum i 

una cosa i una altra, no saps si el sostre et pot caure a sobre o si davant tens 

una porta o no li tens. 

� Quina capacitat tenen, els camions cisterna? 

Són de 3.500 litres, la majoria, perquè llavors hi ha les nodrisses, que són de 

9.000. Les nodrisses són més grans, però llavors no tenen espai per portar 

personal. Només hi va el xofer i un altre, i prou.  

� Quan han d’omplir un camió, quanta estona tarden? 

Depèn de amb què l’omplis. Amb tres o cinc minuts el pots omplir. Depèn de 

la quantitat d’aigua que t’hi entri. Si és un hidrant que treu un raget de no res 

t’hi pots passar mitja hora, però si és un hidrant com déu mana, o una bomba 

d’un altre camió, amb no res, fins i tot amb menys. 
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� Amb un camió, normalment, quin front de foc poden c ontrolar? 

Fa molts anys, molta, quilòmetres. Però també necessites mànega, i no en 

tens prou amb el material d’un camió, perquè les mànegues d’un camió 

t’arribaran, com a molt, cinc-cents i sis-cents metres. Llavors, la qüestió és en 

si pots anar afegint materials d’altres camions, i que et vagin portant aigua a 

baix. Si a baix no et falta aigua, tu pots anar tirant. 

� A part d’aigua, utilitzen altres productes, per a l ’extinció? 

Pels forestals, els helicòpters barregen un retardant a l’aigua, però els 

bombers rasos no tirem res. Com a molt fem servir escuma per cotxes que 

s’encenen, o indústries. 

� Si considerem que els helicòpters porten relativame nt poca aigua, quina 

és realment la seva eficàcia en un incendi? 

Molta, ja que tiren l’aigua en el punt clau, allà on hi ha més foc. No l’apaguen, 

ja que la feina dels helicòpters no és apagar el foc, sinó abaixar el front, la 

flama, perquè els bombers de terra puguin acabar de rematar-lo. 

� Com creu que ha de ser el futur del Cos de Bombers?  

No en tinc ni idea. Avui dia es veu tot molt negre. Però a mi m’agradaria que 

fos com abans, o sigui, a mi m’agradaria anar enrere. S’haurien de treure 

molts comandaments i seleccionar la gent de manera que tinguessin 

empenta. Perquè hi ha molta gent que entra als bombers i, entren, aquí hem 

arribat i ja hem acabat. Llavors, això el que fa es abaixar les ganes dels qui 

encara en tenien i, al final, és un desastre.  

 

11.3. Entrevista a un Agent Rural 

(Francesc Coll Riba, antic cap de la comarca de la 

Segarra) 
 

� Quants anys porta vostè en el CAR? 

Hi porto 16 anys, des de l’octubre del 1994, que va ser, també, un any de 

molts incendis, aquell estiu.  

� On treballa actualment? 
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A la comarca del Segrià, a l’Àrea Bàsica del Segrià. Els Agents Rurals estem 

distribuïts, a Catalunya, per comarques, nosaltres en diem Àrees Bàsiques, i 

jo estic a l’Àrea Bàsica del Segrià, la capital de la qual és Lleida.  

� Què cal fer per poder formar part del CAR? 

Doncs és un concurs d’oposició, és una oposició molt similar a la que hi ha 

per entrar a Mossos d’Esquadra o per entrar a Bombers. És una oposició que 

té una part teòrica molt important, amb tota la normativa mediambiental i tota 

la normativa de dret públic (això és la Constitució Espanyola, l’Estatut 

d’Autonomia, etc.), i després hi ha tota la part de proves físiques, proves 

mèdiques, psicotècnic i entrevista. Després hi ha un curs selectiu i un període 

de pràctiques. Si superes tot això, aleshores ets nomenat funcionari del Cos 

d’Agents Rurals. Ja et nomenen directament funcionari? Sí, funcionari del 

Cos d’Agents Rurals, després del període de pràctiques és quan et nomenen 

funcionari del Cos d’Agents Rurals. És una oposició difícil, perquè comparant-

la, per exemple, amb una oposició per “entrar a mosso”, pot haver-hi cinc o sis 

aspirants per plaça, és a dir, si s’ofereixen 1000 places, doncs es presenten 

cinc o sis mil persones. Per entrar al Cos d’Agents Rurals, si s’ofereixen 100 

places, es presenten dues o tres mil persones, per la qual cosa, per “entrar a 

agent rural”, tens entre 20, 30 o 35 persones que aspiren a una sola plaça. No 

és perquè siguin unes proves molt més difícils, sinó perquè són molt més 

renyides perquè hi ha molta més gent que vol entrar al Cos en proporció, 

perquè són poques places. 

� Quines són les tasques sobre les quals tenen compet ència els Agents 

Rurals?   

Els Agents Rurals tenim competències amb pràcticament tot el que tingui 

incidència sobre el medi ambient, en aquests moments. Tenim competències 

sobre tot el que tingui a veure amb la fauna, que seria la caça, la pesca, el 

seguiment d’espècies protegides; tenim competències amb tot el que té 

relació amb els boscos, és a dir, els aprofitaments forestals, les repoblacions, 

les plagues, fer el seguiment dels boscos públics i de les actuacions en 

boscos privats, de les actuacions que fan els propietaris sobre els seus 

boscos; tenim competències en relació amb els incendis forestals, en la 

prevenció, sobretot, i en la investigació de les causes dels incendis; i tenim 

competències pel que fa a espais naturals i biodiversitat. Dins d’espais 
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naturals parlaríem de la vigilància i de la col·laboració e la gestió de tots els 

espais naturals protegits, des del Parc Nacional d’Aigüestortes fins a un espai 

d’interès natural, com una zona ZEPA, mentre que la part de biodiversitat 

inclou l’extracció d’àrids, la contaminació d’aigües, la contaminació dels sòls, 

del terra, els abocaments, la gestió dels residus... Pràcticament tot el que 

tingui a veure amb el medi ambient, qualsevol activitat humana que hi tingui 

incidència, nosaltres estem sobre el terreny per comprovar l’acompliment de 

la normativa que protegeix el medi ambient. 

� Creu que disposen de suficients efectius per desenv olupar-les? 

No, rotundament no. No disposem de prou efectius. A veure, nosaltres ara a 

nivell de tot Catalunya som un col·lectiu d’unes 550 persones. Si divideixes 

per comarca, et surt a poc més de 10 agents per comarca, i si això ho 

divideixes per 365 dies l’any, i comptes que es cobreixen tots els dies, doncs 

et surt que a cada comarca tens, treballant, potser, un parell de patrulles. 

Tenir dues patrulles en una comarca com l’Alt Urgell, que és aquí on som, la 

qual és una comarca molt extensa, que tens parc nacional, el Parc Nacional 

de l’Alt Pirineu, parc natural, reserves, espai que no té una catalogació, 

activitats, tens de tot, doncs és poc, i encarà més per cobrir les 24 hores del 

dia. Nosaltres, en aquests moments, no podem cobrir les 24 hores del dia. Sí 

que podem sortir de matinada o podem sortir de vespre, però és que quan 

sortim de matinada queda despenjat el vespre, o quan sortim de vespre 

queda despenjat el dia, i el mateix quan sortim de nit. És a dir, que no hi ha 

prou efectius per cobrir les 24 hores del dia, que seria allò més òptim. 

� Així doncs, desenvolupen la seva tasca en diferents  àmbits de treball. 

Quina és la seva responsabilitat en l’àmbit dels in cendis i quin grau 

d’importància creu que té? (Segons la resposta de l a pregunta anterior) 

Els incendis, sobretot els forestals, tenen un grau d’importància molt gran dins 

de les feines del cos. La nostra responsabilitat està en la prevenció i en la 

investigació de les causes. Depèn de la comarca, però a nivell de Catalunya 

representa un 20% de la dedicació de la feina dels funcionaris del Cos 

d’Agents Rurals, és a dir que, aproximadament, de mitjana, un 20% de les 

hores de treball al llarg de tot l’any ens dediquem a la prevenció i a la 

investigació d’incendis.  

� Com sol transcórrer una jornada d’Agent Rural? 
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Bé, et diria, ja que parlem d’incendis forestals, si suposem que és un 15 de 

juliol, o millor, un 15 d’agost, en una comarca com l’Alt Urgell, doncs suposem 

una patrulla que fa un servei de vigilància rutinària: seria sortir al matí, 

comprovar infraestructures que poden provocar incendis forestals com, per 

exemple, els abocadors municipals, que no hi hagi cap element que pugui 

provocar un incendi, comprovar infraestructures com les línies elèctriques, 

com les carreteres, com si hi ha una obra a la carretera, per exemple, de 

soldar tanques de protecció, que puguin provocar un incendi, també, les 

soldadures... I després, a les hores de més calor, la nostra feina es basaria 

sobretot en la vigilància als llocs o a les zones predeterminades on hi ha més 

risc d’incendi. I on són aquestes zones? Doncs a les zones on hi ha persones, 

a les zones on les persones es relacionen amb el bosc, és a dir, si tenim una 

àrea recreativa, si tenim a la vora un riu i estem en un 15 d’agost, fa calor, 

doncs a la gent li agradarà anar a vora el riu, menjar a la vora del riu... Doncs 

comprovar que la gent que se’n va a gaudir del bosc, a gaudir de la natura, 

doncs s’enduen el menjar fred, que no facin foc, que no facin cap activitat que 

pugui acabar amb un incendi. Aquesta seria la nostra jornada si no surt res, i 

si surt un avís d’un incendi, doncs la nostra feina és assistir a l’incendi, córrer 

per arribar el més aviat possible a l’incendi, si podem col·laborar en l’extinció 

perquè l’incendi encara és petit, doncs col·laborar en l’extinció, i si l’incendi ja 

és gros, nosaltres tenim la feina de suport dels bombers i la feina de la 

investigació, de veure per què ha passat aquell incendi. Per què ha passat i 

qui ha estat.  

� Com s’estructura el CAR? Creu que és la millor per donar resposta a les 

demandes de la societat. 

El Cos d’Agents Rurals s’estructura en comarques, en Àrees Bàsiques. Els 

agents estem comarcalitzats. Aleshores tenim un comandament a nivell de 

cada comarca, un comandament a nivell d’Àrea Regional, que seria el que 

abans era la província, i un comandament a nivell nacional. Està en marxa un 

nou desplegament d’agents especialitzats, perquè tenim unes competències 

tan àmplies, que el que es fa és formar una part dels agents en alguna 

matèria en concret. Serien els Agents Majors, no?  Correcte, és una 

categoria professional que es diu Agents Majors. Aleshores hi haurà Agents 

Majors formats específicament en fauna, en boscos, en espais naturals i 
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biodiversitat i en prevenció i investigació d’incendis forestals. L’estructura, si 

és l’adequada... doncs, és clar, amb el nombre d’efectius que tenim ara, no es 

poden plantejar grans invents, l’estructura no pot ser gaire més, perquè 

necessites cobrir tot el territori, tots els dies de l’any i el màxim d’hores 

possible. Crec que hauria de canviar molt, sobretot de cara a l’estructura 

organitzativa i a l’estructura de planificació, és a dir, ens hem de poder 

planificar i organitzar millor per ser més eficaços, jo penso això. 

� Quina evolució a experimentat el col·lectiu des que  vostè en forma part? 

Home, ha estat una evolució important, però és que et diria que tota 

l’Administració ha evolucionat molt. Jo fa 16 anys ja que treballo a 

l’Administració, nosaltres hem canviat, crec que hem millorat molt, però tota 

l’Administració ha millorat molt, és a dir, fa 16 anys tu te n’anaves a veure com 

treballaven els bombers o com treballava la guàrdia urbana o com treballaven 

els Mossos d’Esquadra, que en aquells moments no hi havia ni els Mossos 

d’Esquadra, hi havia la Guàrdia Civil, i era una mica una administració lenta, 

carregosa... Ara és tot molt més dinàmic, hi ha més informació, hi ha molta 

més immediatesa, tot passa molt de pressa i al Cos d’Agents Rurals també. 

Hem canviat, som un nombre més gran d’efectius, no gaires més, però som 

uns quants efectius més. Quan jo vaig entrar estàvem a menys de 400, ara 

som 550, però és que les competències que tenim ara són, potser, el triple de 

les que teníem fa 16 anys, mentre que el número d’agents no ha arribat ni a 

duplicar-se. Ha canviat molt, sobretot quant a immediatesa, ara és tot molt de 

pressa, tothom t’exigeix que donis resposta a qualsevol incidència sobre el 

medi ambient i que la donis com més aviat millor, tothom exigeix en aquests 

moments. 

Referents al tema concret d’incendis forestals. 

� La investigació i la prevenció van relacionades o e s tracten com a temes 

diferents? 

La investigació forma part de la prevenció, perquè tu no pots prevenir incendis 

si no saps per què es causen, tu no pots dir que et dediques a prevenir 

incendis forestals si no saps quina és la causa, i aquest és el problema que hi 

havia a tot l’estat espanyol, i a Catalunya també, fins a finals dels anys 90. El 

80% de les causes dels incendis es desconeixien. No se sabia per què hi 

havia els incendis, hi havia el mite del piròman i el mite de l’incendiari que, a 
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més, políticament, és molt rendible, perquè quan hi ha un gran incendi, si el 

polític pot dir que és culpa d’algun xalat que s’ha dedicat a calar foc, doncs 

això és molt rendible, però això no és real, i si tu no investigues, tu no pots 

prevenir. Aleshores, en investigar estàs fent dues feines molt importants de 

prevenció. Primera: si tu estàs investigant, les persones que fan activitats amb 

risc d’incendi forestal veuen que, si hi ha un incendi, hi ha algú que després 

es preocupa de veure per què ha estat l’incendi i de descobrir qui ha estat 

l’autor d’aquell incendi, tant si és una negligència, com si és una imprudència, 

com si és una persona que, intencionadament, ha calat foc per una 

determinada motivació o malaltia mental. És a dir, les persones que fan 

activitats que poden acabar provocant un incendi veuen que hi ha una 

investigació darrere de cada incendi i que hi ha una cerca d’un responsable. 

Això d’una banda, i d’altra banda, quan tu estàs investigant incendis, arribes a 

les causes i pots planificar millor la prevenció, és a dir, si jo sé que al sud de 

la comarca de l’Alt Urgell tinc incendis intencionats, doncs puc planificar les 

patrulles del Cos d’Agents Rurals, fins i tot amb coordinació amb Mossos 

d’Esquadra, perquè les patrulles estiguin camuflades o vigilant una zona en 

concret, durant unes hores en concret per a caçar l’incendiari. Si jo sé que els 

incendis em surten per culpa de línies elèctriques que estan en mal estat, 

l’Administració pot dictar una normativa que hagin de complir els titulars de les 

infraestructures elèctriques i que eviti que es produeixin tants incendis. Vull 

dir, la investigació forma part de la prevenció.  

� Com desenvolupen els Agents Rurals la seva tasca en  el camp de la 

prevenció? 

A veure, en el camp de la prevenció, nosaltres tenim tot el seguiment de les 

activitats que tenen risc d’incendi forestal, i també tota la vigilància in situ, 

vigilància sobre el terreny forestal de les activitats. D’una banda les activitats i 

de l’altra les infraestructures. Activitats... doncs, per exemple, la crema de 

restes agrícoles, la utilització de bufadors per treure la mel de les abelles, que 

a l’estiu s’utilitzen, la utilització de petards o de focs artificials a prop de 

terreny forestal, la utilització de xerracs mecànics dins del bosc a l’estiu, en 

períodes de risc d’incendi... Tot això serien activitats de risc, activitats que 

produeix l’home sense una infraestructura concreta. Per descomptat, fer-se 

una barbacoa per fer-se el menjar, fer un foc a terra al mig del bosc... Això 
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seria la inspecció de les activitats, i després, tot el que són les infraestructures 

que poden generar un risc per una guspira que se’n desprengui, siguin les 

línies elèctriques, siguin els abocadors, les carreteres pel tema dels tubs 

d’escapament, les vies fèrries, pel tema de les catenàries i dels frens dels 

trens, és a dir, tot això són infraestructures que, també, si les condicions 

meteorològiques són bones, d’allà pot sortir un incendi. Llavors, totes 

aquestes activitats i totes aquestes infraestructures tenen una normativa a 

complir de cara que d’allà no surtin incendis. Per tant, tu ets titular d’una 

carretera, doncs has de tenir la vora de la carretera neta de vegetació durant 

els mesos de risc d’incendi. Tu ets titular d’una infraestructura elèctrica, d’una 

línia de baixa, de mitja o d’alta tensió, doncs has de tenir una distància entre 

els cables i els arbres per a què els arbres no toquin els cables els dies de 

vent i d’allà surtin guspires. És clar, la nostra feina de prevenció seria el 

control de les activitats i de les infraestructures. I, finalment, el que et deia, 

també, allà on hi ha més activitat humana, doncs allà la feina de prevenció és 

més important, perquè és anar als llocs on es reuneix gent sobretot a l’estiu, 

en els períodes de més risc i tenir-hi una presència visible de patrulles 

uniformades que facin que la gent s’abstingui de fer foc, de fer barbacoes, de 

tirar petards, de fer qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. I, 

finalment, si tenim algun lloc on hi ha algun incendiari o algun piròman, doncs 

també fer-hi vigilància per mirar de caçar-lo o, com a mínim, perquè, si ens 

veu a nosaltres, s’abstingui de fer foc. 

� De quin material disposen els agents rurals per ass olir els objectius de 

prevenció i d’investigació dels incendis? 

A veure, el material. Et diria que una de les nostres eines bàsiques és el 

bolígraf, i això és una cosa ben senzilla. Al darrere tens tota la legislació de 

prevenció d’incendis i, per tant, totes aquestes activitats que tenen risc i que 

estan regulades, quan la gent les incompleix nosaltres hem de fer una 

denúncia, que és com posar una multa, i llavors l’Administració posa una 

sanció econòmica a la persona que ho ha fet, o fins i tot els podem parar 

l’activitat. Això vol dir que, per exemple, si s’està fent una soldadura d’uns 

rails, d’una via fèrria, fins i tot, o d’una tanca metàl·lica d’una carretera i s’està 

fent amb risc, nosaltres podem parar l’activitat. O igual que si s’està fent una 

crema, o una foguera de Sant Joan o una per coure carn o el que sigui. I això 
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ho parem, bàsicament, amb el bolígraf, escrivint i posant la sanció. Després, 

continuant amb la prevenció, les nostres eines són, a part del bolígraf per 

posar les denúncies, la càmera de fotos i el GPS, per a fer reportatges 

fotogràfics i georeferenciar els llocs on tenim activitats i infraestructures amb 

risc, per tal que l’Administració pugui prendre les mesures que hagi de 

prendre, siguin de normativa, de control, de posar sancions, de posar cartells 

en determinades zones... I l’ordinador, per fer els informes per fer els atestats.  

Quant a investigació, el material ja és una mica més específic, no és tan 

simple. En investigació tenim el material bàsic d’investigació, que és una 

maleta semblant a la del CSI, potser sense tanta espectacularitat, però 

necessites lupes, guants de làtex per recollir mostres, bosses, pots de vidre, 

pots de plàstic, segons quin és el material que tu vols recollir com a prova, 

necessites materials que et permetin recollir-lo i preservar-lo per a què no se’t 

trenqui o desfaci. Per exemple, esprai de laca per a que les cendres no es 

desfacin, per deixar-les immobilitzades, cristal·litzades, per entendre’ns. Guix, 

escaiola, per treure una empremta d’una petjada del terra, doncs treure el 

motlle per veure si aquella petjada és d’un determinat sospitós, paletes de 

fusta, pinces, cinta d’abalisament per determinar una àrea d’estudi, piquets, 

corda, martell, en fi, el material és bastant divers. També hi ha el material 

d’analítica química, de buscar hidrocarburs, és a dir, restes d’hidrocarburs, per 

si s’han posat accelerants per crear l’incendi o per afavorir la propagació de 

l’incendi, si s’ha tirat gasoil, si s’ha tirat una barreja de gasoil i gasolina, a 

vegades es pot fer. Doncs tenim uns reactius que et permeten determinar si 

allà s’ha utilitzat aquest carburant. Si el reactiu sobre camp et dóna positiu, es 

procedeix a recollir una mostra d’aquella terra. Per descomptat, per recollir 

tenim bosses per numerar i elements que precinten i que garanteixen la 

inviolabilitat de la mostra, i llavors això es porta al laboratori.  

� Creu que és adequat i suficient? 

Ens en falta, falta molt material. Per exemple, això que t’he comentat dels 

reactius químics, vaja, són molt escassos. O, per exemple, detectors de 

metalls. Tenim detectors de metalls “de butxaca” per buscar si hi ha hagut 

alguna activitat de soldadura o hi ha hagut una línia elèctrica i d’allà s’han 

desprès guspires incandescents de material metàl·lic fos, material metàl·lic 

que està en incandescència i, si cau al terra, sobre vegetació i amb una 
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meteorologia bona, d’allà pot sorgir un incendi. Doncs, per a fer aquesta 

recerca, cal un detector de metalls molt sensible que pugui discriminar segons 

quin és el metall que busques. Moltes vegades, el material de recerca, el 

material més específic és molt escàs, ens en fa falta, sí.  

� Creu que és bàsica la investigació d’incendis? Per què? 

Home, i tant. Tal com t’he dit una mica abans, si no investigues els incendis,  

no pots prevenir-los, és a dir, no pots permetre que s’apliqui la llei, perquè no 

som nosaltres els que castiguem, en un estat de dret hi ha el legislador, que 

és el que fa les lleis i és el que diu a qui dugui a terme una determinada 

conducta quin és el càstig que se li aplica. Per tant, a qui estigui posant en 

perill el bosc perquè fa una barbacoa en un quinze d’agost, les lleis diuen que 

se li posa una multa, i a qui hagi cremat el bosc, ja sigui perquè se li ha 

escapat aquesta barbacoa o sigui perquè ha cremat el bosc per una raó x de 

manera intencionada, doncs la llei, en aquest cas el codi penal, diu que ha de 

tenir un càstig de x anys de presó i d’una multa econòmica de determinada 

quantia. Si no investigues, si no saps quina és la causa i quin és el causant, 

no pots permetre que s’apliqui la llei. Per tant, la investigació és important per 

aplicar la llei, tant per a qui posi en risc el bosc com per qui l’hagi cremat, a 

aquests se’ls ha d’aplicar la llei i, després, és important per prevenir que no hi 

hagi més incendis. I com ho prevenim? Doncs és el que dèiem, si sabem 

quina és la causa, si sabem que les línies elèctriques, per exemple, són unes 

infraestructures que, si estan en un mal manteniment, si els cables estan molt 

a prop de la vegetació, d’allà pot arribar-ne a sortir un incendi, cal una 

normativa que digui quines són les distàncies, quines són les mesures... I si 

no s’hagués pogut demostrar que són les línies, no hi hagués hagut mai 

aquesta normativa. Si no sabem que en una determinada zona tenim un 

incendiari, tenim incendis però no sabem per què són, no sabem que aquells 

incendis són intencionats, doncs els serveis de vigilància en aquella zona no 

seran eficaços, perquè potser tenim un incendiari  molt concret que té una 

intenció molt determinada i, si nosaltres no sabem que és incendiari, sinó que 

pensem que ha estat qualsevol altra cosa, la vigilància que estarem fent allà 

sobre no serà bona. Per tant, per prevenir que n’hi hagi menys i per aplicar la 

llei als que els causen. 

� Quina utilitat té conèixer la causa d’un incendi? 
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Pregunta no formulada pel fet que queda resposta dins d’algunes de les 

qüestions anteriors. 

� És molt difícil determinar-la?  Perquè? 

És difícil determinar la causa dels incendis? Sí, perquè quasi mai tens una 

càmera filmant al lloc del punt d’inici, allà on comença, en el moment que 

comença, gairebé mai tens la sort de ser-hi o de tenir-hi una càmera. A 

vegades, si ja tens un servei programat o estàs seguint algú, potser sí que 

podem tenir-hi una càmera i ho podem veure, s’han donat casos de poder 

veure la persona directament amb l’encenedor posant el foc, però això són 

casos molt puntuals. És difícil determinar la causa? Sí, és difícil perquè la 

major part de vegades has de treure la causa per un conjunt d’indicis, és a dir, 

si arribes a un incendi i vas a buscar quina a estat la causa, el primer que 

mires és si pot haver-hi una causa natural. De causes naturals només n’hi ha 

dues: els volcans i els llamps. Bé, si no estàs a la Garrotxa, i encara que 

siguis a la Garrotxa aquí a Catalunya no es dóna, només et queden els 

llamps. Si no hi ha hagut una tempesta elèctrica i no trobes el lloc on ha caigut 

el llamp, i pots comprovar que realment és recent i és allà el punt d’inici, 

doncs ja has de buscar les activitats humanes. Si no ha estat una causa 

natural, ha hagut de ser una causa humana. Aleshores, quines activitats 

humanes tenim aquí? Tenim caça, caçadors, tenim agricultura, hi ha algun 

treball relacionat amb l’agricultura que pugui provocar un incendi, tenim nens 

jugant, potser, tenim un incendiari a la zona, tenim uns precedents que fa 15 

dies ja va haver-hi un incendi, l’any passat en aquesta època també va haver-

hi dos o tres incendis petits, tenim algun enfrontament entre veïns, amb 

alguna motivació... Hem d’anar buscant quines són les activitats que es fan, si 

passa o no una línia elèctrica per allà, veure quines són les activitats humanes 

que poden provocar un incendi i, aleshores, investigar cadascuna d’aquestes 

línies per intentar determinar el culpable. Això d’una banda. D’altra banda, 

sobre el terreny, determinar molt bé on ha començat exactament el foc, que 

això té la seva dificultat, és molt difícil, és una ciència que, com totes, costa i 

no és exacta i, a més, determinar el mitjà d’ignició. El mitjà d’ignició, quan és 

l’encenedor, doncs l’encenedor torna a la butxaca, el mitjà d’ignició no el 

trobes. Si tens un cas que hi ha hagut algú que ha utilitzat un retardant, doncs 

pots arribar a trobar els vestigis del retardant cremat, una caixa de llumins, 
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una metxa de sofre, etc. es poden arribar a trobar si fas les coses molt bé i 

tens molta sort d’arribar-ho a trobar. Però si ha estat un encenedor, aquest 

torna a la butxaca. Per tant, buscar el lloc, buscar la causa és difícil. I, 

després, investigar cadascuna de les possibles motivacions i activitats que hi 

hagi sobre aquella zona. Realment és difícil.  

� En quin percentatge creu que s’esbrina la causa d’u n incendi? I en quin 

el causant? 

No és el que jo crec, són les dades amb què treballem al Cos d’Agents 

Rurals. Actualment, hi ha un 85 % dels incendis en els que sí que s’esbrina la 

causa. És clar, aquí tenim, d’una banda, el nombre d’incendis, i d’altra, el 

nombre d’hectàrees que es cremen, perquè hi ha molts incendis petits que no 

hauran arribat a propagar-se i que potser no s’hauran investigat. Això passa 

per falta d’efectius, que no sempre s’investigui fins al fons. El percentatge 

corresponen a la identificació del causant el desconec, però crec que és 

semblant al del coneixement de les causes. En incendis grans, si la causa és 

una infraestructura, una imprudència o una negligència, doncs es pot 

determinar l’autor, però, quan l’incendi és intencionat, l’autor és difícil de 

trobar.  

� Actualment, quin és el fet o causa que provoca més incendis? 

A Catalunya, i a la resta de l’estat també, tot i que de vegades la informació 

no s’explica bé, la gran major part d’incendis surten per imprudències. Les 

imprudències inclouen les activitats i les infraestructures que tenen risc 

d’incendi. Dins de les causes tindríem les naturals, que comprenen un 7-8% 

dels incendis, del número d’incendis, no d’hectàrees, d’hectàrees és molt 

menys, perquè la major part d’incendis naturals són els causats per llamp, són 

a dalt de les muntanyes i, moltes vegades, després hi ha pluja i, per tant, les 

superfícies són petites. Incendis naturals d’una banda, els incendis 

intencionats són al voltant del 25% del número d’incendis. Després hi hauria 

els accidents, és a dir, si hi ha un accident de cotxe, per exemple, aquí a la C-

14, una sortida de via d’un cotxe i aquest s’encén, i és a la vora de terreny 

forestal, doncs aquest incendi es comptabilitzaria com a accident. I, finalment, 

tenim les imprudències. Les imprudències són aquella barbacoa que es fa al 

dia i al lloc on no s’ha de fer, aquella crema de residus o de restes vegetals 

que es fa quan no s’ha de fer, aquella línia elèctrica mal mantinguda, aquells 
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treballs de soldadura que no s’havien de fer en aquell lloc, o que s’havien de 

fer amb uns mitjans de prevenció que no s’han complert, etc. És a dir, són 

imprudències la realització d’activitats amb risc d’incendi, a la vora del bosc i 

sense tenir en compte les mesures fonamentals de prevenció. 

� En cas que l’incendi hagi estat intencionat, quin é s el procediment que 

han de seguir? 

Bé, per nosaltres el procediment és el mateix, independentment de quina 

sospitem que sigui la causa de l’incendi, perquè nosaltres, quan arribem a 

l’incendi, no sabem quina és la causa, de fet la nostra funció és trobar la 

causa. Si després de tota la investigació determinem que la causa és que és 

intencionat, el que hem de fer és comunicar-ho a l’autoritat judicial, sempre, 

és a dir, fer saber al jutge o al jutjat de guàrdia i al ministeri fiscal que tenim 

presumpte autor d’un incendi, si sabem qui és, que, intencionadament, ha 

provocat un incendi. És fer-ho saber i, sobretot, si coneixem la persona, 

controlar-la, i sinó la coneixem, controlar la zona per evitar que provoqui altres 

incendis o per enxampar-lo en el moment que tingui intenció de provocar-ne 

un.  

� En l’extinció d’un incendi hi participen diferents col·lectius: bombers, 

agents rurals, ADF, mossos.... Com valora el rol de  cadascun d’ells? 

Mira, les ADF tenen un paper que, en la Catalunya més rural, és un paper 

clau. Les Agrupacions de Defensa Forestal són els propietaris dels terrenys 

forestals i dels terrenys agrícoles que s’organitzen per defensar les seves 

propietats. El paper de les ADF és clau, sobretot, en els primers moments del 

foc, és a dir, per evitar que el foc es faci gran. Les ADF són la gent que està al 

territori, que tenen mitjans que normalment es fan servir per l’agricultura, que 

són els tractors i les cisternes amb aigua, que es desplacen molt ràpidament 

al foc, i que moltes vegades ja són ells els que controlen el foc. I quan arriben 

els bombers, que vénen del parc de bombers més proper o de les columnes 

mòbils que els bombers tenen, les quals fan serveis de vigilància a les zones 

“més calentes”, les ADF ja han controlat el foc, no l’han apagat, però l’han 

pogut conduir cap a una zona on no hi ha risc, on no s’estén ràpidament, on 

han protegit una casa, una vivenda o unes instal·lacions agràries. Per tant, el 

paper de les ADF és clau, i com més va, més organitzats i coordinats estan. 

Per tant, jo reconec que són un personal que treballen i que ho viuen, però 
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que cadascú té la seva feina, com a pagès o com a què sigui. De fet, el 

requisit per ser membre d’una ADF és que tu siguis propietari, agrícola o 

forestal, que tinguis terrenys, per tant, se suposa que la teva activitat principal 

és la pagesia, o una de les principals. Jo sempre els he aplaudit molt, a la 

gent de les ADF, perquè és un voluntariat, és una persona que està apagant 

el foc voluntàriament, no rep cap compensació econòmica a canvi d’apagar el 

foc, s’ha de reconèixer. No és un element de a més a més, sinó que en la 

Catalunya rural, que és allà on funcionen les ADF, és el principal element. 

Els bombers, lògicament, són els principals protagonistes. Els bombers, en els 

quinze o setze anys que porto treballant, han tingut una evolució a positiu 

espectacular, et diria, perquè si fa 16 anys, o en fa 15, o en fa 12, o en fa, fins 

i tot, 10, els agents rurals havíem de guiar els camions dels bombers, els 

havíem de dir per on podien passar amb els camions, els havíem de dir on 

tenien punts d’aigua, havíem de col·laborar constantment amb ells, i ho fèiem 

molt a gust. Actualment, els bombers estan molt organitzats, molt preparats, 

tenen cartografia que la consulten des dels camions i, si no, els guien per 

ràdio. Saben perfectament com estan els camins, ja que durant l’hivern els 

revisen, saben perfectament on són els punts d’aigua, si els tenen plens 

d’aigua o no, també durant tot l’any els van visitant, els van revisant... I tenen 

una organització, jo crec, molt bona, dins de les dificultats que comporta, 

també, tenir tant personal treballant sobre un incendi. I després també tenen 

la secció del GRAF, el Grup de Reforç a Actuacions Forestals, quan han 

aportat un plus de coneixement en la lluita contra els incendis molt gran. 

Abans podies tenir un bomber de ciutat que anava al bosc una vegada cada 

dos o tres anys a apagar un incendi, i aquest bomber, amb tota la seva bona 

voluntat i amb tots els mitjans que li poguessin posar al seu abast, tenia la 

capacitat d’actuació que tenia. Ara aquest bomber està dirigit, hi va igualment, 

però està dirigit per un personal que són els GRAF, que saben exactament 

cap on té més risc de propagar-se el foc i com han de treballar per tallar-lo. 

Els resultats són a la vista. Com més va, més material combustible té el bosc, 

més adverses són les condicions meteorològiques a apagar els focs i, aquí a 

Catalunya, com més va, els focs s’apaguen més, i més de pressa. Per tant, 

l’evolució dels bombers ha estat molt bona.  
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És clar, els Mossos d’Esquadra, a vegades la seva feina és més invisible, 

però és una feina igual de necessària. D’una banda, perquè ens ajuden a 

nosaltres en la prevenció i en la investigació quan ens cal, també els 

demanem, i d’altra banda, perquè hi ha tot el tema d’accés i provisió a les 

persones. Quan s’ha de desallotjar una masia, que a ningú li agrada que el 

treguin de casa, doncs ells són els que comuniquen als seus habitants que 

han d’abandonar la vivenda i, si cal, els n’han de treure per la força. Doncs 

aquesta és una feina que als ciutadans no ens agrada, que ens facin fora de 

casa nostra o que no ens deixin passar per un determinat camí perquè hi ha 

un incendi. Però és que si ens deixen passar, resulta que, allà dins, potser 

arribem en un cul de sac que no podem continuar amb el cotxe, i tenim risc de 

morir-hi cremats. És una feina importantíssima i, a més, és important perquè 

els bombers puguin treballar tranquil·lament, sense tenir cotxes que molestin 

el pas dels camions, sense haver de preocupar-se sobre si en aquella casa hi 

haurà una persona o no, si hem d’enviar-hi un camió o no, o si el foc arribarà 

a agafar alguna persona, és a dir, la feina que fan els Mossos de control de 

les persones, de provisió de les persones en un incendi, és molt i molt bona, 

també, i necessària.  

� Troba que és prou valorada la tasca d’investigació dels incendis? 

Sí, jo crec que sí, que és prou valorada. Diria que qui no ho valora prou, a 

vegades, són els responsables de la pròpia l’organització del Cos d’Agents 

Rurals, els responsables uniformats o, per descomptat, els responsables 

polítics, també. És una feina de la qual ens recordem quan hi ha un gran 

incendi, aleshores surt que s’han de millorar els protocols, s’ha de millorar la 

informació, s’han de millorar els mitjans, i després potser ja no se’n recorden 

més. Però, a nivell social, la investigació d’incendis, per a mi, sí que és prou 

valorada, perquè la gent sap i entén que és important saber què és el que ha 

passat i qui és el que ha estat.  

� Com creu que hauria de ser el futur del Cos d’Agent s Rurals? 

Jo desitjo que el Cos d'Agents Rurals del futur sigui més conegut i millor 

valorat pels ciutadans i pels altres cossos i institucions que, d'una manera o 

una altra, tenen incidència amb la protecció del medi ambient. Per  

aconseguir-ho, caldrà tenir més efectivitat (més agents, cobrir més horari, 

tenir millors mitjans) i per a això cal millorar molt la organització. El Cos 
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d'Agents Rurals del futur ha de ser, més que ara, l’eina pública de protecció 

del medi ambient. Hem de donar servei a ciutadans conscienciats, a grups 

ecologistes i naturalistes, als diferents òrgans de l'Administració de la 

Generalitat i també als ens locals. Tothom ha de poder denunciar davant el 

Cos d'Agents Rurals una agressió al medi ambient, i els agents rurals hem de 

ser capaços de respondre davant totes les agressions que es produeixen 

contra el medi ambient. I hem de ser especialment resolutius en les 

agressions més greus: els incendis, la destrucció dels hàbitats, la 

contaminació i els negocis fraudulents amb elements del medi natural, com el 

furtivisme comercial. 

 

11.4. Entrevista a un Mosso d’Esquadra 

(Francesc Lunar, cap de la Unitat d’Investigació AB P 

Solsonès) 
 

� Quan va entrar al Cos dels Mossos d’Esquadra? 

L’any 1996. Vaig entrar a l’Escola de Policia de Catalunya, que avui 

s’anomena Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

� Com ha evolucionat des de llavors?  

El cos és relativament jove, però ha crescut molt ràpidament, en part, a causa 

de les necessitats de la ciutadania catalana i, com a conseqüència d’aquestes 

necessitats, el Cos dels Mossos d’Esquadra ha evolucionat en tots els sentits, 

amb efectius, noves instal·lacions, recursos i mitjans tècnics ... 

� Què cal fer per tal de formar part d’aquest cos? 

Superar les proves d’accés per obtenir una plaça del curs que es fa a l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya, superar aquest curs, el qual té una durada 

aproximada de nou mesos i, després, passar un període de pràctiques d’un 

any en alguna o algunes comissaries. Tot i així, personalment, crec que el 

més important no és el que s’ha de fer, si no com s’ha de ser per poder ser un 

agent dels Mossos d’Esquadra. Vull dir ser una persona amb ganes 

d’aprendre, responsable, honesta.... 

� Com es desenvolupa una jornada ordinària d’un mosso ? 
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Quan es comença la jornada, el primer que es fa és un briefing o sessió 

d’informació, en el qual es donen els vehicles, portàtils i el servei a realitzar 

durant la seva jornada, s’expliquen les novetats que hi han hagut en el torn 

anterior i, si escau, s’aclareixen els dubtes que hi pugui haver. 

� Com s’estructura el CME? Me’n pot fer un esquema se nzill?  

En el cos dels Mossos d’Esquadra hi ha uns Serveis Centrals, Regionals i 

Comarcals.  

Els Serveis Centrals donen suport a totes les comissaries de Catalunya. 

Els Serveis Regionals donen suport a les comissaries de la seva regió policial. 

Els Serveis Comarcals es realitzen arreu de la seva comarca. 

En aquests serveis ens poden trobar diferents Unitats, per exemple: Seguretat 

Ciutadana, Oficina d’Atenció Ciutadana, Investigació, Trànsit...  

� Quins son els àmbits competencials dels Mossos d’Es quadra? 

El cos de Mossos d’Esquadra te totes les competències en l’àmbit de 

Seguretat Ciutadana i Trànsit. 

� Com s’apliquen o es desenvolupen aquestes competènc ies a l’hora 

d’actuar en un incendi forestal?  

En un incendi forestal, el que preval davant de tot és la seguretat ciutadana, 

per la qual cosa la vida de qualsevol persona prevaldrà davant de qualsevol 

altra cosa, sigui material o animal. Una vegada no corri perill la vida de les 

persones, es mirarà en la mesura que es pugui de preservar i protegir el 

patrimoni de les persones afectades en un incendi. 

� Es produeix un incendi forestal, qui els informa en  el cas que no hagin 

estat vostès qui l’ha detectat? 

Podem estat assabentats per diferents mitjans, i aquests poden ser: patrulla 

policial de servei, bombers, agents rurals, autoritats locals, veïns o persones 

anònimes. 

� Quin protocol han de seguir quan es dóna aquesta si tuació? 

En el nostre cos hi ha establerts uns Procediments Normalitzats de Treball, en 

els quals hi ha establert com actuar davant de diferents fets. 

 Vostès han de controlar la zona afectada. Quan la p oden abandonar? 

Nosaltres hem de controlar la zona afectada i les zones limítrofes per 

precaució, i deixem de fer aquesta tasca quan bombers ens comuniquen que 
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l’incendi està extingit i no hi ha perill de que es pugui revifar. Però per 

precaució es continuarà fen rondes per la zona durant un període de temps. 

� Les principals dificultats que els planteja l’evacu ació de vivendes o 

pobles habitats son... 

La principal dificultat es fer comprendre a les persones que s’han d’evacuar 

que en aquests moments la seva vida esta per damunt de qualsevol altra 

cosa, ja sigui la seva casa, establiment, granja, finques.... 

En aquests moments hi ha persones que han de ser evacuades i no són 

conscients del perill que corren. 

� Quin paper tenen vostès pel que fa a la investigaci ó d’un incendi? Hi ha 

algun grup dins el CME especialitzat per aquests ca sos? 

La investigació dels possibles autors d’un incendi correspon a la Unitat 

d’Investigació de la comarca on s’ha iniciat l’incendi, encara que aquesta es 

podria traspassar a la Unitat Regional d’Investigació, i fins i tot a la Unitat 

Central de Medi Ambient. 

Però el fet de saber si un incendi forestal ha estat provocat intencionadament 

per una persona, en principi, es tasca dels bombers. 

En el nostre cos sí que hi ha una Unitat d’Incendis, però aquesta es dedica a 

la investigació d’incendis estructurals, aquesta unitat ha de saber si un incendi 

estructural ha estat provocat o no, però la investigació per descobrir a l’autor 

és una tasca de les unitats d’investigació. 

� En cas que es determini que un incendi ha estat int encionat, què han de 

fer? 

Iniciar una investigació per tal de poder descobrir l’autor del incendi, recollir 

indicis, agafar declaracions de possibles testimonis... 

� La coordinació amb els altres col·lectius que inter venen en l’extinció 

d’un incendi, com s’organitza? 

El coordinador del grup d’intervenció és nomenat per l’INFOCAT, aquest 

coordinador serà l’encarregat de determinar el lloc on s’establirà el Centre de 

Coordinació Avançat (CCA) i tindrà la responsabilitat i la coordinació dels 

diferents grups d’actuació en el lloc de la emergència.  

� Creu que haurien de ser diferents les tasques dels Mossos en cas 

d’incendi? 
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Personalment, crec que les tasques que desenvolupem són les necessàries 

per aquests casos. 

� Per acabar, una pregunta més personal, li hauria ag radat ser bomber? 

Per què? 

Mai m’havia plantejat ser bomber, però hi ha moltes feines que vistes des de 

fora semblen molt bones, però realment fins que no es realitzen no es pot dir 

si t’agraden o no. 

Però si que li diré que, quan vaig entrar al Cos de Mossos d’Esquadra, no 

sabia molt bé el que em trobaria, però ara mateix, desprès de catorze anys de 

servei,  no deixaria el Cos dels Mossos d’Esquadra. 

 

 


