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INCENDI AL DERT. 

Ahir al matí es va produir un incendi en una cel.la habitada per dos interns del DERT. Aquest 

incendi sembla ser que va estar  provocat per un intern amb antecedents recents per aquests 

mateixos fets. 

Destacar l’actuació dels funcionaris assignats al DERT així com els funcionaris de protocol 

(PS) que s’hi van personar per donar suport.  

Després de l’actuació que es va tenir que realitzar, 6 funcionaris van tenir que anar a la mútua 

ja que havien inhalat fums. Esperem que es recuperin el més aviat possible i així tenir la 

seva professionalitat. 

Malgrat la gran professionalitat dels funcionaris que estaven presents en aquesta actuació, 

caldria preguntar-nos perquè 6 funcionaris van tenir que anar a la mútua per inhalació de fums, 

i és per això que ens preguntem; 

 

- Estem prou formats per actuar en aquests casos? No n’hi ha prou amb un parell de 

xerrades a l’any i un simulacre a l’any... Pensem caldria FORMAR equips per 

afrontar aquestes situacions o d’altres. 

- Qui ha de donar les ordres oportunes, està prou format per afrontar aquestes 

situacions de crisi i dirigir correctament a l’equip que té sota la seva responsabilitat? 

- El material utilitzat era l’ idoni/suficient per afrontar una situació com la que van 

viure els nostres companys? Per exemple, ens confirmen companys que van estar 

presents a l’incendi, que la comunicació entre ells amb els airbox posats es molt i 

molt complicada. La goma de tancament dels cascs d’alguns airbox no garantia que 

hi entrés fums ...EXIGIM que es revisin urgentment tot aquest material així com 

d’altres com les llanternes actuals si són les adequades pel tipus de llum quan hi ha 

tant fum. 
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