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L’AGRUPACIÓ DE BOMBERS I BOMBERES DE CCOO INSTEM 
A L’ADMINISTRACIÒ A MILLORAR LA REGULACIÓ ACTUAL 

DEL COL•LECTIU AL TERRITORI CATALÀ 
 
 

L’Agrupació de bombers i bomberes de la Generalitat de CCOO reclamem una nova 
regulació del marc laboral i tècnic del nostre col·lectiu que permeti una millora real de les 
condicions precàries que fa anys que patim. 
  
L’onada de calor d’aquests dies ens deixa més d’una trentena de focs actius al conjunt de 
l’Estat i una superfície de més mil hectàrees cremada a Catalunya. El problema és, 
clarament, una suma de situacions conjunturals com la falta de neteja dels boscos, 
la imprudència humana i les altes temperatures propiciades pel canvi climàtic. 
 
Al mateix temps, però, és imprescindible l’ordenament de les condicions que regulen 
la professió dels bombers i bomberes. És necessària una nova Llei catalana que reguli 
la professió i s’adapti a les necessitats actuals del col·lectiu: professionalització plena del 
territori català, compliment de les Lleis de Prevenció de riscos laborals, competències 
plenes, plans d'igualtat reals, plans d'ocupació per a dotar correctament la plantilla i les 
dotacions a parcs, adaptació als nous reptes tecnològics, entre d’altres. 
 
També cal posar remei a la manca de mitjans tècnics, com ara el deteriorament de la 
xarxa d'hidrants que no permet reomplir els camions d'aigua al parc de Manresa, 
com a exemple, o d’altres incidències i mancances detectades arreu del territori. 
 
CCOO expressem el nostre suport a tots els i les professionals que estan plantant cara als 
incendis, en molts casos en precàries condicions, i un record molt especial per aquells 
companys que han perdut la vida realitzant la seva tasca. 
 
En aquest enllaç podeu accedir al video on intervé en Joan Biescas, Coordinador de 
l’Agrupació de Bomberes i Bombers de CCOO. 
 
 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT 
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