
ENTREVISTA 

“De petit volia ser bomber. Amb el meu pare seguíem els 

camions de bombers” 

Bon dia, som la classe de sisè i ens agradaria fer-te una entrevista amb 

algunes preguntes: 

1- De petit volies ser bomber?  

Sí, de petit volia ser bomber. Amb el meu pare seguíem els camions de 

bombers i des de llavors em va començar a interessar.  

2- Quants anys fa que et dediques a fer de bomber? 

Fa quinze anys que soc bomber. 

3- Estàs orgullós de la teva feina? 

Sí, estic orgullós de la meva feina perquè puc ajudar a la gent. 

4- Què s’ha d’estudiar per ser bomber? 

Per ser bomber has de fer unes oposicions, uns exàmens i has de treure bones 

notes. Hi ha unes quantes proves (proves de conducció, físiques...). Si passes 

les oposicions vas a una escola específica durant sis mesos. 

5- A on vas estudiar? 

A Barcelona (a Mollet). A l’institut de seguretat pública (hi van els mossos 

d’esquadra, bombers...). 

6- Quants anys has d’estudiar per ser bomber? 

Per treure la plaça com a mínim tardes un any. Hi ha unes proves teòriques, 

unes proves físiques, una prova de conducció... Si ho aproves tot, llavors has 

d’entrar dins les places que es convoquen.  

7- A quin lloc treballes? 

Al parc de bombers de Girona. 

8- Quin tipus de bomber ets? 

Soc un bomber GRAF (especialista en focs forestals). També hi ha bombers de 

muntanya (que fan rescats de muntanya) i bombers generalistes (que porten un 

camió gran).   

9- Quin és el teu horari? 

En general treballem vint-i-quatre hores (un dia sencer). Començo a les set del 

matí i acabo a les set del matí del dia següent, després tinc tres dies de 

descans. 

Els GRAF treballem més hores a l’estiu i menys a l’hivern. 



10- Treballes els caps de setmana? 

Sí, però no tots. Durant un mes treballo dos caps de setmana i dos faig festa. 

11- Quants uniformes de bomber teniu?  

Hi ha tres tipus d’uniformes. 

12- Quina és la teva indumentària de bomber? 

Una de les indumentàries es l’EPI (equip personal individual). Aquesta és la 

més gruixuda i és la que fem servir per quan hi ha foc en un pis. Aguanta més 

la temperatura.  

Una altra és la que fem servir pel foc forestal, que portem botes de muntanya i 

una jaqueta més prima. L’última és l’equip de pluja, és de color taronja i para la 

pluja.       

13- Treballes amb les mateixes persones sempre? 

Gairebé sempre treballo amb les mateixes persones.  

14- Us posen sirenes diferents en funció de l’emergència? 

No, hi ha varies sirenes però no van en funció de l’emergència.  

15- Dormiu a l’edifici de bombers? 

Sí, hi ha llits.  

16- De quanta gent són les habitacions de bombers? 

Depèn del parc. A Girona hi ha habitacions de quatre persones. Per exemple, a 

la Bisbal són més petites, d’una o dues persones. Normalment són de dues, 

tres o quatre persones. 

17- En quant de temps et vesteixes amb la roba de bomber? 

Molt ràpid. Ho tenim tot preparat: anem amb esclops; tenim preparades unes 

botes enganxades amb el pantaló que estan unides amb uns tirants, a darrera 

hi ha la jaqueta i el casc. En total tardem uns 20 – 30 segons. Des que truquen 

a la sala de control fins que sortim tardem com a màxim 2 minuts.  

Surten els que estan més a prop, i si en demanen més hi van els altres, fem 

una teranyina.   

18- Quina és la capacitat d’aigua que cap al camió? 

No tots els camions tenen la mateixa capacitat d’aigua: els camions de ciutat 

són més petits per poder passar per carrerons, porten 1.000 litres d’aigua. 

Els camions forestals porten més aigua: 3.000 litres. Els camions que només 

porten aigua, poden portar 4.000 litres. Hi ha un sol camió que pot portar 

10.000 litres. Aquest camió va donant aigua als altres camions.  

Quan hi ha un incendi, comencem des de darrera i anem encerclant el foc.  

 



19-  Quantes persones poden anar al camió? 

Els camions porten dos bombers al davant i quatre bombers al darrera. En total 

hi poden anar sis bombers. 

20- Si feu una “missió” molt lluny, podeu dormir a dins del camió? 

El que condueix no dorm, però els altres podem dormir, normalment no dormim 

per fer companyia al que condueix. 

21- Quin és el lloc que has anat més lluny per apagar un incendi? 

Aragó, Osca... També hi ha bombers que han anat a Xile. Si ho demanen hi 

anem. 

22- Quina és la comarca on hi solen haver més incendis? 

Allà on fa més vent: a l’Empordà, a les Terres de l’Ebre (fa mestral) i a la 

Catalunya Central (bufa vent del sud).  

23- Quin tipus de rescats fas més? 

Persones grans que queden atrapades en pisos, ja sigui perquè cauen, estan 

soles, no es poden aixecar... Anem amb un camió amb escala, pugem i podem 

obrir. A l’època de bolets, rescatem boletaires que es perden. Sembla una 

tonteria, però també salvem a gats que estan atrapats als arbres; i en rescatem 

bastants. 

24- Quants bombers van a cada rescat?  

Als rescats normalment hi van cinc bombers. Si és un boletaire que s’ha perdut, 

hem de fer grupets i anar rastrejant, hi anem uns vint bombers. 

25- Alguna vegada us ha ajudat una altra unitat de bombers? 

Sí, sempre ens ajudem. Treballem en equip i podem demanar ajuda externa.  

26- Quin altre personal hi ha a part dels bombers a l’oficina? 

De vegades hi han els EPAF (Equip de Prevenció Activa Forestal), que són els 

que treballen al bosc, obren camins, etc. També hi ha els controladors que et 

diuen que hi ha foc en un pis. Tenen un mapa a l’ordinador, veuen per on 

passes, et diuen quin és el camí més curt, quant et falta per arribar...  

27- Has salvat a algú que s’hagi quedat atrapat/da en algun lloc? 

Sí, molts cops. 

28- Has passat alguna vegada pel mig del foc?  

Sí, hem passat pel mig del foc amb el camió alguna vegada. Com que anem 

per darrere del foc, encara que intentem no passar-hi pel mig, alguna vegada hi 

hem passat. 



29- Has estat en situació de perill com a bomber? 

Sempre que hi ha foc hi ha perill; però tenim aigua, emissores... Som un equip 

que anem parlant.  

30- T’has cremat en algun incendi? 

Sí una mica, però molt poc. 

31- Alguna vegada no has pogut salvar a algú? 

Sí, alguna vegada. 

32- Alguna vegada t’han telefonat quan no estaves treballant per apagar 

un incendi? 

Sí. Nosaltres portem dos mòbils: el personal i el de la feina, per si hi ha alguna 

emergència. 

33- T’has plantejat mai canviar d’ofici? 

No m’he plantejat canviar d’ofici. 

34- Què t’agrada fer en el teu temps lliure? 

M’agrada fer esport, viatjar i descansar. 

35- T’agrada més córrer o fer de bomber? 

La meva feina és bomber, l’altra és una afició. 

36- Quants anys fa que ets corredor?  

Tinc 43 anys; des de petit ja anava a córrer, potser als 8 anys vaig començar. 

Vaig estudiar INEF, per ser mestre d’educació física.  

37- Has anat a algun altre país a córrer?  

Sí, aprofitem algun viatge i fem esport. Anem amb bicicleta o corrent. He estat 

al Nepal, a l’Índia, Alemanya, Berlín, Argentina... 

38- Quants dies a la setmana t’entrenes? 

Intento sempre fer alguna cosa: corro, vaig amb bici, escalo... 

39- Quantes curses has guanyat? 

Algunes, però no les compto. 

40- T’has fet mal corrent en alguna cursa? 

Sí, quan era jove em vaig trencar els lligaments. 

41- Quina ha sigut la cursa més llarga que has fet? 

La més llarga que he fet és la de Vall Ter, de 30 quilòmetres. 

42- Quina és la muntanya més alta que has fet? 

Potser al Toubkal, que és una muntanya del Marroc, que més o menys fa 4.100 

metres. 

43- T’agrada córrer sol o acompanyat? 

M’agrada més córrer acompanyat, és més divertit. 



44- Has organitzat alguna cursa? 

Sí, de petit organitzava la del meu poble. Ara organitzo la cursa de bombers de 

Girona. 

45- Quins esports practiques a part de córrer? 

M’agrada la bicicleta, esquiar, l’esquí de muntanya, esquí de fons, escalar, 

futbol, patinar... 

46- Alguna vegada no has pogut fer una cursa perquè havies d’apagar 

un foc? 

Sí. Un dia treballava i l’endemà tenia una cursa. Com que estava molt lluny, no 

hi vaig poder anar.   

47- T´han agradat les nostres preguntes? 

Sí, m’han agradat molt, deu ni do! Teníeu moltes preguntes! 

 

Moltes gràcies per haver dedicat aquest temps a respondre les nostres 

preguntes. Fins aviat! Bon Nadal i bones festes! 

 


