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                                                                                                ■ Nota de premsa ■ 
 
 
Entre els dies 25 i 28 de maig, a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 

La XVI edició del concurs de rescat en 
accidents de trànsit comptarà amb 43 
equips participants dels Bombers de la 
Generalitat 
 

● El certamen mantindrà el format de concurs però es converteix en 
unes jornades formatives sense classificacions finals 

● A causa de les restriccions per la COVID19, es podran seguir les 
maniobres de tots els equips, en directe, per streaming 

 
Entre els dies 25 i 28 de maig les 
instal·lacions de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya acolliran la XVI 
edició dels Concurs de Rescat en 
Accidents de Trànsit, després que l’any 
passat es va haver d’anul·lar a causa de 
la crisi sanitària. 
 
Aquesta edició mantindrà el format de 
concurs però no tindrà caràcter competitiu 
perquè no hi haurà classificacions finals. 
Tot i això, comptarà amb la participació 
d’un grup de quatre assessors, que 
valoraran les maniobres, es faran els 
brífings posteriors a l’exercici i es lliurarà 
l’informe amb els punts de millora de cada 
equip. Un any més, amb aquestes 

trobades, es volen implementar els nous procediments d’intervenció en accidents 
de trànsit, dinamitzar professionalment l’actuació i fomentar l’intercanvi de 
tècniques i metodologies de treball. En la seva llarga trajectòria, el Concurs de 
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Rescat en Accidents de Trànsit s’ha convertit en una eina formativa 
complementària al ventall de cursos específics oferts des de l’Escola de Bombers 
i Protecció Civil de Catalunya als cossos de Bombers. 
 
A causa de les restriccions sanitària per la COVID-19, les maniobres de tots els 
equips es podran seguir en directe, en streaming, a través d’aquests enllaços: 
 
JORNADA 1 (25 de maig) https://youtu.be/avHbJvL9300 
 
JORNADA 2 (26 de maig) https://youtu.be/iygicidXRNg 
  
JORNADA 3 (27 de maig) https://youtu.be/TVKOgdeRwus 
  
JORNADA 4 (28 de maig) https://youtu.be/p9h7cXxfH5s 
 
 
XVI Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit 
Entre els dies 25 i 28 de maig, es preveu la participació de tots els equips, 
cadascun dels quals està format per 6 persones: 1 amb tasques de 
comandament, 1 de sanitari i 4 bombers. Cada equip participarà amb una única 
maniobra, l’estàndard: té una durada de 20 minuts, en la qual s’haurà de rescatar 
una víctima estable, és a dir, que no presenta risc vital imminent. La primera 
maniobra es farà a les 08.30 hores i la darrera a les 19.00 hores.  
 

 
 
 
 
Aquestes maniobres seran valorades pel grup d’assessors de bombers de la 
Generalitat que formen part de l’Associación Profesional de Rescate en 
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Accidentes de Tráfico. El jurat valorarà, a més de la maniobra, la capacitat de 
comandament del responsable de cada equip, la tècnica amb què els bombers 
fan l’excarceració i les maniobres de caràcter sanitari en el maneig de les 
víctimes. Per tant, en les proves, que es desenvolupen en un escenari simulat, es 
valoren les tècniques i habilitats utilitzades en les maniobres de rescat dels 
equips participants, així com també la rapidesa i l’atenció integral a les víctimes.  
 
A la trobada d’aquest any hi ha inscrits un total de 43 equips de diferents parcs de 
Bombers i Regions d’Emergències dels Bombers de la Generalitat. Per primera 
vegada, participen dos equips formats íntegrament per dones bomberes: 
 

 
 
  
 
 
Objectiu dels Concursos de Rescat en Accidents de Trànsit 
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Fins a 30 d’abril de 2021 els Bombers de la Generalitat hem atès 1.922 serveis 
per accidents de trànsit. En alguns d’aquests accidents hi hagut víctimes o 
persones atrapades a l’interior de vehicles, que ha estat necessari excarcerar. 
Són actuacions on la ràpida operativitat en les maniobres de rescat són vitals. Per 
això, la formació dels efectius d’emergències és molt important. 
 
Actuacions dels Bombers de la Generalitat per accidents de Trànsit a totes les Regions 

d’Emergència i la Val d’Aran aquests darrers anys:  

 

any total 
RE 

GIRONA 
RE 

LLEIDA 

RE 
TARRA
GONA 

RE 
CENTRE 

RE M 
SUD 

RE M 
NORD 

RE 
TERRES 

EBRE 

VAL 
D'ARAN 

2009 7.567 1.939 1.088 1.020 838 789 1.496 366 31 

2010 6.253 1.200 896 798 811 799 1.350 356 43 

2011 6.098 1.347 835 935 791 694 1.116 341 39 

2012 6.398 1.345 802 804 679 1.376 1.041 324 27 

2013 5.730 1.229 725 813 597 1.073 994 273 26 

2014 5.703 1.305 700 878 632 927 909 323 29 

2015 6.366 1.669 770 980 622 941 1.014 345 25 

2016 7.528 2.017 878 972 730 1.381 1.152 360 38 

2017 7.383 2.072 888 830 703 1.390 1.123 337 40 

2018 7.768 2.212 906 891 694 1.432 1.277 320 36 

2019 8.691 2305 820 1265 716 1213 1966 356 50 

2020 6.100 1530 689 790 514 874 1369 296 38 

2021* 1.922 477 201 242 142 300 472 80 8 

 
*Fins el 30 d’abril 

 
L’edició del Concurs de Rescat en Accidents de Trànsit d’enguany està 
organitzada pel Cos de Bombers de la Generalitat conjuntament amb l’ISPC. 
 
A més, també compta amb la col·laboració de les empreses Desguaces La 
Cabaña, que aporten els vehicles, i les empreses Rosenbauer, Weber, Lukas, 
Holmatro, Makita i Hilti, que aporten les eines, i amb el patrocini de la Fundació 
Mutual Conductors.  
 
 
Cerdanyola del Vallès, 21 de maig de 2021  
 

En cas de voler assistir a alguna de les jornades cal demanar acreditació a l’Àrea 
d’Informació i Comunicació dels Bombers de la Generalitat  

(93 586 77 20 o premsa.bombers@gencat.cat) 


