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 MATERIAL I FORMACIÓ PER LES ZONES DE COSTA 
 
Hem sol·licitat a l’ISPC que han de modernitzar la formació i actualitzar-se en el 
moment actual que vivim. Han vist amb bons ulls la nostra petició. 
 
El cos dota del mateix material a totes les USC del territori, sense tenir en compte les 
especificitats de cada lloc concret. En el cas de les USC que treballen en poblacions 
costaneres, no disposen de material per efectuar el rescat de persones a l'aigua. 
 

És veritat que hi ha equips de socorristes, però aquests 
disposen d'un horari molt concret i sovint s'han trobat que 
quan hi ha una incidència, els vigilants o no han iniciat el 
seu servei o ja han finalitzat, a més a més només presten 
servei en zones o platges massificades, deixant la línia de 
costa amb menys afluència de persones totalment 
descoberta d’aquest servei. 
 
Són molts els avisos que es reben per problemes amb 
banyistes, i és necessari dotar els vehicles amb una boia 
de salvament i un cap o corda per recuperar  a una 
persona o qualsevol altre element, o bé,  al mateix agent 
que presta l’auxili i que decideix llençar-se a l'aigua per 
pròpia voluntat i perquè disposa de preparació i 
coneixements suficients per fer-ho o perquè creu que pot 
fer-ho amb una resolució exitosa. 
 
També seria adient rebre formació en primers auxilis, 
no encaminats a atendre a la persona rescatada, ja que 

d’això s’encarrega el SEM, sinó a obtenir coneixements sobre rescat en l'aigua, així 
com obtenir coneixements en corrents marins, direcció del vent, i actuacions a dur a 
terme o fins i tot, que no fer mai al mar. 
 
És veritat que aquesta tasca no pertany al cos i per això 
tenim salvament marítim, bombers, socorristes...però 
s'ha comprovat en moltes ocasions que els agents han 
hagut d’actuar perquè han arribat al lloc de la incidència 
abans que d'altres serveis i opten per fer front a la 
situació per tal de salvar la vida de la persona en perill. 
 
El material té un cost insignificant i podria ser de gran 
ajut fins i tot per socórrer a un propi agent d'aquest cos, 
que per accident pugui precipitar-se al mar des de 
qualsevol penya-segat o zona muntanyosa en efectuar 
una recerca o assistència a persona desapareguda. 
 
USPAC prioritza la seguretat dels agents, per això sol·licita el material 
necessari per no haver de lamentar cap pèrdua per aquest motiu. 
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