Benvolguda Alcaldessa,
Des de les entitats que representen al col∙lectiu de Bombers de Barcelona, donada la
situació de crisi que està patint la nostra ciutat i que afecta directament als/les nostres
conciutadans/es i donada també la nostra condició inequívoca de servidors/es
públics/ques, volem expressar‐li com estem vivint aquesta situació des del nostre
col∙lectiu.
Entenem que s’estan fent tots els esforços per posar a salvaguarda els/les nostres
conciutadans/es davant d’aquesta pandèmia, però des del col∙lectiu de Bombers volem
recordar‐li que el nostre servei disposa d’un potencial humà que, al nostre parer,
actualment està infrautilitzat.
Creiem que som nosaltres qui ens hem d’exposar per poder ajudar a la ciutadania, és la
nostra condició i per això estem preparats/des. Bombers de Barcelona està format de
grans professionals amb la capacitat de treballar incansablement per fer el que calgui,
quan calgui i on calgui. Estem altament qualificats/des pel que ara mateix necessita la
ciutat, som coneixedors de la logística sanitària, sabem treballar en equip i, com molt bé
sap, la ciutadania confia en nosaltres.
Sincerament no entenem perquè no se’ns està utilitzant de forma massiva, entenem que
podríem aportar molt més sense deixar descobert el servei de prevenció, extinció
d’incendis i salvament de la ciutat. Disposem dels recursos i la capacitat per fer tot allò
que es necessita i la nostra condició de servidors/es públics/ques ens fa sempre voler
estar a primera línia de l’emergència.
Estem disposats/des a doblar horaris, fer les guàrdies necessàries o modificar les nostres
condicions laborals de forma temporal amb la finalitat de generar una operativa que
pugui donar cobertura a totes aquestes necessitats sense deixar de realitzar les nostres
tasques ordinàries.
Per tot això li demanem que doni l’ordre a la Direcció de Bombers de Barcelona perquè
ens posem en marxa i a disposició del Departament i la Regidoria de Salut. No la
defraudarem, no defallirem.
Atentament,

