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CRUZ ROJA ESPAÑOLA  
SALVAMENTO MARÍTIMO BARCELONA  

ASOCIACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DE LA SEGURIDAD, 

LA PROTECCIÓN CIVIL Y LAS EMERGENCIAS 

     www.panatheneos.com  

 
Cruz Roja Espanyola crea l'any 1971 la Cruz Roja de la Mar a causa de dos tràgics successos ocorreguts a 
la Corunya ia Arenys de Mar i s'ocupava dels naufragis i salvaguarda de la vida humana a la mar 
"únicament i exclusivament" fins que en l'any 1995 neix Salvament Marítim. 
 
Xavier Pereira, tècnic de Cruz Roja - Salvament Marítim a les bases de Barcelona i de Port Ginesta 
(Castelldefels), ens comenta que el programa de Salvament Marítim i Platges té com a finalitat la 
protecció de les persones que puguin veure perillar la seva vida o la seva salut al mar, ja sigui per 
accident, per malaltia, o per incident mediambiental. Tot això es porta a terme de forma plenament 
coordinada, col·laborant amb la Societat Estatal de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR). 
 
PROGRAMA I OBJECTIUS 
Cruz Roja mostra especial preocupació per prestar auxili en el lloc i moment on més es la necessiti en 
base al seu principi fonamental "Protegir la vida i la salut". 
 
Cruz Roja treballa en aquesta direcció a través d'accions d'ensinistrament, exercicis, operacions de 
recerca, salvament i rescat, serveis d'assistència i remolc d'embarcacions en perill i tasques de suport en 
matèria de lluita contra la contaminació marina. 
 
Els mitjans de salvament marítim de la Cruz Roja conformen un dispositiu de salvament costaner, ràpid, 
versàtil i operat per voluntaris i voluntàries. 
 
ELS CENTRES DE COORDINACIÓ 
El centre de coordinació rep trucada de SASEMAR sol·licitant col·laboració a Cruz Roja per: 
• Remolcat d'embarcacions a la deriva. 
• Recerca de persones desaparegudes. 
• Evacuació sanitària, auxili o rescat. 
• Lluita contra la contaminació. 
 
Des del centre de coordinació es recopila tota la informació facilitada per SESAMAR i es comparteix a el 
moment amb el responsable provincial de Salvament Marítim de la Cruz Roja. 
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Des del centre de coordinació es procedeix a l'activació de la tripulació de guàrdia i es facilita la 
comunicació entre el patró de l'embarcació de la Cruz Roja i SESAMAR. L'operador de centre de 
coordinació manté obertes les comunicacions via ràdio amb la tripulació i realitza un seguiment de la 
intervenció. 
 
Si durant aquesta intervenció, la tripulació confirmés la necessitat de procedir a una evacuació sanitària, 
l'operador de centre de coordinació gestionarà el recurs sanitari (propi o de el sistema públic de salut) 
per recollir el pacient a la zona d'atracament i procedir a la seva evacuació a un centre sanitari. 
 
Finalitzada la intervenció, s'elabora un informe que serà remès a SESAMAR i al responsable provincial de 
Cruz Roja en matèria de salvament marítim. 

 
En l'actualitat, uns 2000 voluntaris i voluntàries de Cruz Roja Espanyola desenvolupen la seva activitat en 
el Programa de Salvament Marítim a tot el litoral peninsular, en ambdós arxipèlags i a les ciutats 
autònomes, com a patrons, “sotopatrones”, mariners-rescatadors o mariners. 
 

Cruz Roja disposa en totes les línies costaneres espanyoles 
de 44 Bases, operatives les 24 hores del dia i els 365 dies de 
l'any, amb embarcacions de nivell tipus B, tipus C +, tipus C i 
motos d'aigua. 
 

La Cruz Roja Espanyola disposa en l'actualitat d'una formació 

modular dissenyada per a la incorporació dels voluntaris a 

l'activitat, no podent-se oblidar el centre d'ensinistrament 

de patrons que Cruz Roja té a Guetaria (Guipúscoa) i que 

porta desenvolupats múltiples cursos de maneig avançant 

d'embarcacions de salvament de Nivell B. 

El voluntariat és l'origen dels actuals sistemes d'atenció a les 
emergències marítimes, i aquests mecanismes han 
interioritzat aquest valor reservant i potenciant un espai per 
a això. 
 
A l'ingrés com a personal voluntari en les Bases de la 
Província de Barcelona, les noves incorporacions són 
afegides a un grup de treball amb un patró al comandament 
amb àmplia experiència que, segons la seva funció a bord, 
són formats a partir del seguiment i compliment d'una 

formació contínua perquè, un cop superada amb èxit aquesta formació inicial, comptin amb una 
experiència la qual garanteix la sortida i actuació davant les emergències reals. 
 
Durant tot l'any, es realitzen tot tipus de pràctiques, entrenaments i monogràfics per a totes les funcions 

d'abord. Es fan pràctiques i entrenaments amb altres unitats d'altres Bases, amb embarcacions i 

remolcadors de Salvament Marítim així com un cop a el mes, una pràctica amb l'Helicòpter de Rescat de 

Salvament Marítim. 

Col·laborem estretament amb la resta d'unitats de rescat actuants en el nostre litoral com ara Mossos 

d'Esquadra, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i Bombers. 

Des de Cruz Roja es treballa perquè les persones puguin superar les situacions agudes o cròniques que 

posen en perill les seves vides, posant en marxa plans per reduir el risc d'exposició davant desastres 

naturals, cobrir les necessitats en situacions d'emergència i facilitar un accés més ràpid a l'assistència. 

 


