
 

Nou Director General de 

Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments. 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de 

gener de 2011, va acordar nomenar Jordi Gassió i 

Borràs, director general de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments. 

El nostre Nou Director té un gran repte per davant. 

Una avantatge es que es troba davant un col·lectiu que 

sap sortir-se de moments difícils si troba el camí 

correcte i la forma adient. 

 També ens consta que es una persona ja coneixedora 

de la nostra tasca, ara son uns moments difícils per al 

Cos de Bombers, on els Tres sindicats i l’assemblea 

permanent del Cos de Bombers han demanat des de fa 

temps que retornéssim a la normalitat interna i es 

generessin els canvis i dimissions necessaris per retornar 

a recuperar la confiança perduda.  

Si fins ara els representants legals sindicals en ple, a més 

de la resta de companys, referendats per l’assemblea 

permanent del Cos de bombers estaven units, cal tenir 

en compte, que com a mínim, darrera les seves 

peticions hi havia una força convicció que els mantenia 

units... 
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Després de la etapa viscuda amb la Ex-Directora 

General que cataloguem de penosa i gens correspon 

sable amb els bombers en situació administrativa de 

segona activitat, per no poder fer de bombers en 

actiu. 

Confiem que el Nou Director General retorni als 

companys de 2ª activitat el respecte i la dignitat 

perduda durant la anterior legislatura, on després de 

eliminar-nos de totes aquelles tasques que fèiem 

sense motiu, de no permetre que ens projectessin en 

altres noves, una situació real on la ex-Directora ha 

permès arraconar-nos a molts en cadires 

administratives, en tasques que en la majoria de 

cassos podríem considerar marginals, si tenim en 

compte la amplia experiència de molts companys i el 

gens aprofitament professional.  

Val a dir que no tenim carrera professional, que no 

ens han permès els mateixos drets, que als bombers 

en actiu i si ningú des de la alta Direcció General 

anterior ens a defensat, podrem afirmar que només 

cal llançar la clau... 
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