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     FORMACIÓ EN MITJANS AERIS  
 

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. 
 
Cada cop és més habitual que durant un accident de trànsit o assistència a un ferit 
aparegui al lloc l’helicòpter del Servei d’emergències mèdiques (SEM). 

 
El canvi en la direcció d’aquest servei 
ha optat per traslladar-se al lloc de 
qualsevol ferit o suport vital, 
efectuant més trasllats i en menys 
temps de persones en estat greu. 
 
Moltes policies locals han rebut la 
formació adient per a comunicar-se 
amb el pilot de l’aeronau mitjançant el 
sistema de senyals internacionals i 
aquesta formació gratuïta es nega 
als membres del cos de Mossos 
d’Esquadra per manca d’acords. 
 
 

Els agents, traslladats al lloc de l’accident, molts cops, no reben comunicació que 
s’hagi activat el servei aeri i es troben de cop l’aeronau sobrevolant la vertical del lloc 
i sense temps material a condicionar el lloc de l’aterratge i mantenir la seguretat de la 
resta d’usuaris de la via. 
 
Per posar un exemple, ha succeït que 
diversos efectius es traslladen per un rescat 
en una zona muntanyosa, donada la difícil 
accessibilitat amb vehicle o inclòs a peu, 
s’organitza un punt de reunió d’efectius o 
vehicles i quan fa presencia l’helicòpter, tots 
els efectius fan senyes equivocades o errònies 
per desconeixement, i l’helicòpter aterra al costat del punt de reunió i no al lloc on es 
troba el ferit. En canvi la dotació que ha accedit al lloc on es troba el ferit i per 
desconeixement no encerten a fer les senyes internacionals per indicar que l’auxili es 
el lloc on es troben ells. 
 
Es per això que USPAC sol·licita aquesta formació pels agents i canvis en els 
protocols d’actuació per tal que a la nostra Sala Regional de Comandament (SRC) 
se li comuniqui l’activació d’aquest servei i així preparar el lloc per tal que l’assistència 
i l’evacuació del ferit sigui el més ràpid possible.  
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