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Benvolgut Sr. Secretari: 

Novament ens posem en contacte amb voste per tal d' insistir- r -demanar-li-que-ens-r-'- .._
respongui ales nostres propostes que li yam donar el passat mes de juliol, Els seu 
compromis va ser "que ens contestaria a tots els punts de les nostres peticions". 

Ja en el dia d'avui ens adonem que, al igual que li yam adrecar a la nostra Directora el 
mateix escrit al mes d'abril per mitja dels sindicats , estem obtenint la mateixa resposta, 
simplement no en tenim cap resposta. Tal com ho entenem i per respecte, ens fa 
pensar que fins avui i mes despres del foe d'Horta, pot haver una demora justificada; li 
preguem doncs que en 10 possible, ens contesti ho mes aviat possible. . 

Sr. Secretari si es manifesta des de la Direcci6 General que som un Cos de bombers dels 
millors d'Espanya, es per que persones com nosaltres i d'altres bombers que, hem 
aportat la qualitat humana i professional necessaria per a tenir el reconeixement de la 
societat. El nostre compromis ha estat alt i, el preu que hem pagat amb la nostra salut 
tarnbe ha sigut alt. Clara al-lusio del que pensem el personal de segona activitat i que 
manifestem sentir-nos poe utils "operativament parlant" i menyspreats moralment, hem 
de fer tasques molt per sota del nostre nivell professional, sense tenir opcions de tasques 
mes adients. 

Les nostres demandes estan basades en fets, dels que pressuposem que voste no esta al 
corrent, tal i com varern adonar-nos el dia que yam tenir la reuni6 al seu despatx i, que 
son el segiients: Ens han fet fora de tasques de nova creaci6 ( punt de transit, USLO, 
CCA, logistica, adjunts de cap de guardia, etc.) i, en la majoria dels casos les yam crear 
els bombers en segona activitat ( intentarem pensar que no es marginaci6). Per a suplir 
les riostres funcions s'ha recorregut a bombers voluntaris cobrant hores extres a dojo i, a 
bombers i caporals fora del seu horari habitual ( la majoria sense formaci6).En Horta es 
va poder comprovar 10 important de lei nostres tasques. Dificil entendre que la unica 
explicaci6 ha sigut que el personal de bombers en segona activitat no pot fer aquest 
tipus de feina. La dura realitat es que, un requeriment definitiu d'Inspecci6 de Treball 
nomes demanava que, per estar en zones tebies que puntualment podien passar a 
calentes, deviem d'estar dotats de1s EPIS necessaris per a la nostre protecci6, fet que va 
impulsar a la nostra Directora a retirar-nos directament de totes aquestes tasques i que ja 
contaven amb el reconeixement dels nostres companys mes directes. 

Ni ha forca temes mes marginals on no pretenem fer una dislexia temporal. Simplement 
a uns bombers que hem col-laborat plenament a fer d' aquest feina un exemple de Cos de 
Bombers i, que la mala fortuna ens ha incapacitat per fer les tasques propies del bomber, 
no arribem a entendre, el per que d'aquesta politica de discriminaci6 laboral , ni la 
forma en que hem estat relegats de tasques on erem tant utils per al servei. 



Com es pot entendre el contubemi entre la DG i l'INSS, per a rebaixar de grau als 
bombers amb incapacitat permanent total a incapacitat parcial, preneu-los uns drets que 
tenen per les sequeles fisiques 0 psiquiques que patiran durant la resta de la seva vida. 
Tenim algun company al que li manca un ull, altres tenen protesis totals de maluc , de 
genolls, fixacions de columna amb claus , etc. 

Com hem d' entendre els bombers que els mossos que pateixen accidents s' els reconegui 
amb d'una medalla que comporta una paga economica i en canvi als bombers caiguts ni 
una palmadeta a la esquena, si tots dos Cossos depenemdel mateix departament 
d'Interior i som agents de la autoritat amb feines d'un alt risco 

Demanen per part de la conselleria el mateix respecte i reconeixement que tenim de la 
societat, respecte que ens hem guanyat per merits propis. Hi ha qui ens vol aplicar la 
jubilaci6 forcosa , amb una misera jubilaci6. Voste creu Sr. Secretari que aquesta es la 
-recompensa que ens pertany als bombers discapacitats, que sense demanar massa 
arrisquen el que sigui necessari per la nostra societat. Que li explicara al nostre 
company Pepe de la Pobla, que en ple proces de recuperaci6 de l'accident de Horta, el 
jubilarem amb una petita pensi6. Aquesta es la unica recompensa ara, que es quan mes 
ajuda necessita? ITambe els hi hem d'explicar als bombers operatius que els hi passara 
si cauen en acte de serveil. Demanem que toquin de peus a terra i no oblidin que som 
bombers que ens deixen la salut i a vegades fins i tot la vida en el servei. 

Ens sentim marginats i gens recolzats per la seva Administraci6, iamb tot el dret d'una 
societat democratica, que voste te el deure de representar, demanem resposta clara i 
especifica ales nostres demandes que els representants de l' associaci6 Ailbod li varem 
donar a voste i en persona el passat mes de juliol d'enguany. 

Atentament la Junta Ailbod 

Tarragona a 1 de desembre del 2 


