
 

Dia 14 de setembre de 2011, reunió amb la actual direcció del 

Departament d’Interior pel tema exclusiu de la situació dels companys 

adscrits a la situació de segona activitat. 

Agraïm la postura emprada per la Directora de Serveis Sra. Meritxell Massò com a impulsora 

d’aquesta reunió on vàrem comptar amb el reconeixement i suport del Director General Sr. 

Jordi Gassió a més del de el Sub-director General Sr. Alfons Rossell. Comptàvem amb el suport 

tècnic i humà del nostre company de la Associació de mossos amb discapacitats, Sr. Àngel 

Gómez; del company en segona activitat Sr. Ramón Llull  i el sotasignat  Sr. Jaume Navarro. 

Tanmateix faig extensiu a tots el companys que ens esteu ajudant. Aquesta és  la reunió que 

creiem més positiva fins ara, després de la del nostre actual Conseller Sr. Felip Puig. 

Companys normalment sempre us comento que cal tenir present que sempre son paraules i 

fins que els fets ens demostrin lo contrari, no son tangibles. 

 Tot i així m’ha sorprès trobar-me amb un canvi de rumb de 180º comparativament amb la 

anterior direcció política. Vàrem estar força còmodes i per davant de tot sentin-nos amb un 

reconeixement moral i professional fins ara negat expressament, ja sabeu els motius. 

Recordeu que quant la nostra situació ja era crítica i lo innegable passava a ser marginal, en les 

reunions amb la Exdirectora i el Exsecretari, la premissa perfecta per desfer sen dels companys  

en 2ª activitat era la següent conversa: “ si, sabem que part de raó teniu i estem treballant, 

(clar fins que van esgotar la seva legislatura...). Tan costava a segons quins polítics reconèixer 

que s’han equivocat i rectificar?.  

La reunió del dia 14 de setembre, ja comptava amb una direcció política consensuada i  

assabentada de la nostra situació real; es varen fer aportacions per donar solució a alguns gran 

problemes de companys, com a tall d’exemple: alguns ja  sabeu en carn pròpia que al passar a 

segona activitat es pot estar fins a 6 mesos sense cobrar el sou, que les places al parc havia 

estat fins ara una carrera d’obstacles e inclús impossible per algun company, etc...No vàrem ni 

molt menys després de tres hores parlar de tot, comminant-nos a altra reunió, on es 

composarà una comissió de treball, en la que la Associació serà part activa. 

Vull  prendre una frase dita pel Sr. Director per reflectir el canvi de rumb; on abans era que 

quan es parlava sota mà ”ens em de desfer de la situació de segona activitat”; ara l’actual frase 

del Sr. Director General es manifestar obertament que “la segona activitat es necessita en el 

Cos de bombers”. 

Veiem en el seny de les persones presents en aquesta reunió que pot haver-hi possibilitats per 

retornar-nos al lloc i la dignitat que ens pertoca dins el nostre Cos de bombers. Els últims anys 

em parlat i coincidit amb molts companys, que el Cos de bombers ha pagat amb una 

deshumanització dels seus professionals de base i que els tecnicismes complexos compliquen 



 

el nostre treball, deixant a banda la vocació i la necessitat de fer millor la tasca d’emergències, 

el que no sabíem es que la consigna clara era desfer sen a més de la situació de segona 

activitat o inclús marginar a un col·lectiu humà que ha estat sempre al servei del ciutadà que 

ha assumit els riscos inherents de la nostra feina d’emergències..  

 Crec que “ si davant de, primer bones persones després son gran professionals la 

solució es sempre més possible i eficaç ”.  

 Ni ha una dita que deia que”  grans persones fan grans tasques; amb aquest 

preceptes parlem certament de democràcia i  llibertat, o de fer país, paraula ja 

oblidada per desgràcia.  

Abans de final d’any varen insistir en que es desenvoluparà una tasca de canvis en la actual 

situació de la situació administrativa de segona activitat, assentant-se les bases de treball i 

consens que s’han de materialitzar les properes setmanes, veurem si les paraules han estat 

correspon sables  als fets. De moment sí que la representació i el assessorament directe estarà 

present en aquestes reunions basant-nos en almenys  amb la nostra experiència al llarg dels 

anys i vers la traumàtica etapa anterior, esperem aconseguir seguir remuntant aquesta 

professió.  

Atentament i per davant salut. 

 

    


