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El nombre de rescats de munta -
nya que va fer el cos de bombers
al llarg del 2020 va ser de 136, no-
més un menys que els que es van
portar a terme el 2019. Així ho va
explicar el director adjunt del cos,
Jordi Farré, durant la roda de
premsa de balanç de l’anualitat
anterior que es va fer ahir. “Tot i
que hi ha hagut molts menys visi-
tants a causa de la pandèmia,
hem fet pràcticament els matei-
xos rescats de muntanya que
l’any passat”, va afirmar Farré. So-
bre les possibles causes d’aques-
tes xifres, el director adjunt del
cos va explicar que “quan es van
flexibilitzar les mesures del confi-
nament tothom tenia moltes ga-
nes de sortir a la muntanya. I ho
van fer les persones que tenien
més expertesa, però també les
que no en tenien tanta. I per això
es van fer més rescats”. Farré, pe-
rò, va puntualitzar que “en moltes
ocasions simplement era una
desorientació i no eren persones
que requerien després ser traslla-
dades a l’hospital”. 

Malgrat aquesta equiparació
en els rescats de muntanya, en xi-
fres globals, el nombre d’actua-
cions que van realitzar els bom-
bers al llarg de l’any va ser un
12,5% menys que les realitzades
el 2019. Farré va atribuir aquestes

dades al “descens de visitants que
hem tingut a causa de la pandè-
mia”. No obstant això, el director
adjunt va explicar que “aquest
2020 vam haver d’atendre un dels
incendis més greus dels darrers
anys”, amb referència al que es va
produir a l’avinguda Carlemany i
que va costar la vida de tres per-
sones.

TRANSPORT SANITARI

Entre les principals actuacions
que va realitzar el cos de bom-
bers durant l’any passat destaca
un 72% de les 5.344 intervencions
que es van realitzar. “Hem de
pensar que a diferència d’altres

cossos de bombers de territoris
veïns, nosaltres tenim una impli-
cació molt gran pel que fa al
transport sanitari del país”, va in-
dicar Farré, que va recordar que
el nombre d’intervencions fetes
pel cos havia augmentat conside-
rablement des del 2014, que és
l’any que van tornar a realitzar
aquest tipus d’actuacions. Pel
que fa a la resta d’intervencions,
el director adjunt del cos de bom-
bers va posar en relleu que per
practicar una extinció d’incendi
només s’havien hagut de fer 247
sortides. 

Els stop labs, especialment els
primers que es van realitzar a la

caserna de Santa Coloma, també
van ser un dels punts que va trac-
tar Farré, que va indicar que “tot i
que no hi ha hagut tantes ac-
cions, tot el cos de bombers ha
participat de manera molt activa
en la creació dels primers stop
labs. Una tasca que era molt im-
portant en aquell moment”. 

Per acabar, va recordar que
properament es realitzaran cinc
noves contractacions al cos però
que “venen a cobrir jubilacions
que hi ha hagut o que hi haurà”, i
va remarcar que “som conscients
de la situació que hi ha i ara no és
el moment de demanar més re-
cursos”. 

Les actuacions han baixat un 12% respecte a les de fa un any, en part per la Covid
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El cos de bombers va

realitzar gairebé els

mateixos rescats a la

muntanya que el 2019, tot

i el descens de visitants,

per l’augment d’activitat

dels residents al país.

Jordi Farré

“Quan es van
flexibilitzar les
mesures tothom tenia
ganes de muntanya”

DIRECTOR ADJUNT DEL COS DE BOMBERS

“Tot i haver-hi menys
accions el cos ha
participat en la creació
dels ‘stop labs’”

QUÈ HA DIT

La Universitat d’Andorra (UdA)
celebra avui la fase classificatòria
de la Lliga de debat de secundà-
ria i batxillerat de la Xarxa Vives.
Hi participen 27 alumnes de qua-
tre centres educatius: de l’escola
andorrana de batxillerat, del
col·legi Sant Ermengol, del María
Moliner i del Lycée. L’equip gua-
nyador representarà l’ UdA a la
fase final d’aquesta iniciativa, que
tindrà lloc entre el 13 i el 23 d’a-
bril. Llavors s’enfrontaran els 15
equips guanyadors de les fases
locals prèvies a Andorra, Cata-
lunya i el País Valencià. 

Aquesta serà la primera edició
virtual de la Lliga de debat, així
que l’oratòria digital i les compe-
tències de comunicació associa-
des al format en línia han fet part
del projecte que han treballat els
centres participants. Enguany el
tema central de la convocatòria
és És compatible el creixement
global de l’economia amb el res-
pecte al medi ambient? i cada
equip participant farà tres debats
al voltant de la temàtica. Els par-
ticipants, a més, han d’estar pre-
parats per defensar posicions a
favor i en contra. Els debats tin-
dran una durada de 16 minuts i
es realitzaran en sales virtuals.  

Per decidir l’equip guanyador i

l’alumne que serà designat millor
orador, el jurat, integrat per pro-
fessionals experts de diversos
camps de coneixement, valorarà
capacitats com ara el treball en
equip, la solidesa de les argu-
mentacions, la fluïdesa de les in-
tervencions, la qualitat del dis-
curs, així com aspectes formals
de l’exposició i posada en escena.

La Lliga de debat de secundà-
ria i batxillerat de la Xarxa Vives
s’adreça a l’alumnat de quart d’E-
SO, batxillerat i cicles formatius
d’entre 15 i 18 anys de la Franja
de Ponent, Catalunya, País Valen-
cià, Illes Balears, Andorra, Cata-
lunya Nord i Sardenya. S’organit-
za des de l’any 2014. 

Equips de quatre escoles s’enfronten avui 
a la fase classificatòria de la Lliga de debat 
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