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3ª JOTRNADA TÈCNICA DE NEU I ALLAUS

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya a la comissiò d’allaus de la CISAIKAR.

Santi Lleonart Inspector Cap de la Unitat GRAE
Francesc Carola Cap de Parc i bomber GRAE

Els bombers de la Generalitat de Catalunya dintre dels seus òrgans i
especialitats, hi ha la de la unitat GRAE ( Grup de Recolzament en Actuacions
Especials) que està formada per ens 110 efectius entre la Unitat tècnica i socorristes
amb les seves diferents graduacions, tant de funcionaris com de voluntaris, i que estan
distribuïts de la forma següent per tot Catalunya, Unitat Tècnica a la Divisió Operativa a
Bellaterra, parc de bombers de Cerdanyola del Vallès al centre de Catalunya i que es el
més important de tots en quant efectius, en el Pirineu Oriental els parcs d’Olot i
Camprodon, a la Cerdanya i Cadi el parc de la Seu d’Urgell, i al Pirineu Occidental els
parcs de la Pobla de Segur i Vielha, i a demés de tot aquest organigrama hi ha la unitat
de Mitjans Aeris que es la que cobreix i assegura el rescat aeri amb els helicòpters, i en
aquests moments tenim dues bases, una a l’aeroport de Sabadell i l’altre a l’heliport de
Tirvia.
De tot aquest conjunt els bombers de la Generalitat estan representats a la CISAIKAR (Comissió Internacional de Socors Alpins) a les comissions de rescat Terrestre,
Allaus i Aeri.
La CISA-IKAR es una organització sense ànim de lucre i amb el següent objecte
social.
· Des del 1948, la Cisa es una plataforma mundial consagrada a la optimització
de les tècniques dels socors alpins. L’objectiu de la CISA es el d’incitar a les
organitzacions de socors alpins reconegudes tant nacional, com regional, de formar part
de la CISA.
· La CISA es una organització internacional de rescat alpí dins la qual es el
conjunt dels socorristes amb els metges en cas d’urgència, el rescat aeri i els fabricants
de material i equipament, es reuneixen per l’intercanvi d’experiències i tècniques, per
l’evolució del rescat, en favor de les persones accidentades a muntanya, son els
objectius preferents.
·Els especialistes dels membres de la CISA, posen la seva experiència a
disposició de la plataforma d’informacions de la CISA. L’intercanvi d’experiències
entre els rescatadors alpins de tot el mon fan que els errors comesos s’intenti no
cometre’ls més. De la plataforma tècnica de la CISA, els nous coneixements son
immediatament posats a disposició de tots els membres.
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·Per la CISA, la seguretat dels rescatadors durant les seves actuacions es
primordial. Salvar a qualsevol preu no té que esser el principi.
· La CISA és independent i neutral. Es una associació de múltiples facetes per
les organitzacions de rescat, d’utilitat pública i pública. La tasca comú del rescat un
lligam tan per les empreses privades com altres organitzacions amb la CISA.
· L’esser humà es el personatge central dins l’activitat de la CISA. Per tant la
diversitat de llengües hi estan garantides.

De la comissió d’allaus el seu objectiu es el de diferents tasques com.
· Confeccionar i editar les estadístiques d’allaus de tots el països amb persones
implicades i rescatades per grups organitzats de socors.
·Estudiar i analitzar les diferents tècniques i aparells per el rescat i fer-ne les
recomanacions que pertoquin.
· Analitzar els diferents cassos d’allaus amb víctimes i buscar-ne les causes.
Etcètera.
I per mostra d’una de les seves activitats tradueixo un article sobre els riscos
d’allaus per imprudències.

Provar la qualitat del butlletí d’allaus en les zones perilloses es un esport
particular, però actual i sovint mortal
Els esquiadors fora pista, els esquiadors de randonnée, i també els esquiadors de
pell de foca que prenen el risc de fer fora pista quan el risc a la zona es declarat marcat
o tant mateix fort ( sense tenir experiència ni esser capaç de jutjar la situació del risc
d’allaus) arrisquen la seva vida i posen en perill la vida d’altres persones.
Si un allau es desencadena, els “esquiadors que fan una proba” no poden
esperar que un grup de rescat intervingui ja que hi ha molt de risc d’allau. Els
responsables del rescat a muntanya poden arribar a la conclusió que es irresponsable
actuar.
La llibertat del esportista té els seus límits quan aquest posa en perill la vida
d’altres. El 50% dels morts deguts a allaus tenen lloc quan el perill és marcat i la gran
majoria es tracta “ d’esquiadors que fan probes” . Parlar “d’esquiadors que fan
probes” es dur. Però potser es el sol llenguatge que entenen.
Els rescatadors intervenen molt més sovint que lo que se sent a parlar. Sens
parar, accions de recerca desprès que una allau a passat, per que no poden saber amb
exactitud veient les traces que no hi hagi ningú enterrat.
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La Comissió Internacional de Socors Alpins (CISA) recomana a les
organitzacions membres del mon sencer que prenguin en consideració la seguretat dels
rescatadors en una intervenció i de no deixar-se posar sota presió, sigui quina sigui la
situació.
Aixó no es ni “fantàstic” ni un “plaer exuberant” de esquiar fora pistes quan
el risc d’allaus es declarat marcat i sense cap experiència, es mes aviat una
“estupidesa”.
Per la CISA, la vida del rescatador es un dels bens mes considerables i es la raó
per la qual, ens permetem,ja que en sentim la necessitat, de pronunciar-nos sobre la
prevenció.

Suïssa 2007

Toni Grab, President

I la nostra tasca a la comissió d’allaus es la de passar l’estadística d’allaus amb
víctimes de Catalunya, i col·laborar en totes les comunicacions amb coneixements,
possibles.
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