
 

 

Agraïment per la valentia i determinació mostrada pel personal 
del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat durant els 
incendis de les últimes setmanes. 
 

 
A Paterna, en la data indicada en la signatura electrònica 

 
 
En les últimes setmanes hem viscut diversos episodis d'incendis forestals que han tornat a posar 
a prova la determinació i el coratge del Servei de Bombers Forestals.  
 
Durant aquests complicats moments, heu mostrat a la nostra societat la vostra capacitat i 
solvència per a lluitar cos a cos contra les flames, salvaguardar la vida de les persones dels 
municipis afectats i protegir el nostre valuós patrimoni natural. 
 
Una vegada més, en primera línia, heu actuat amb valentia treballant contrarellotge en un context 
crític, tant per les condicions meteorològiques adverses que es van registrar durant aqueixos 
dies, com per la voracitat que va mostrar el foc, especialment a La Vall d'Ebo i a Bejís.  
 
Per aquest motiu, vull mostrar-vos el meu reconeixement a l'esforç i lliurament que tots els 
departaments de l'entitat heu demostrat en aquestes emergències, especialment a les persones 
que han estat sobre el terreny sense reparar en el risc que ha comportat el treball d'extinció. 
 
Vull també, agrair expressament la resposta en només 24 hores de les més de cent bomberes i 
bombers que estàveu en el vostre temps de descans, a la crida de l'empresa per a mobilitzar-vos 
davant la magnitud dels incendis. Ha suposat una gran demostració de la dedicació amb la qual 
tots vosaltres feu el vostre treball. Sou un exemple de bon fer, vocació, valentia i enteresa per a 
superar les grans adversitats que han plantejat aquestes emergències. 
 
Les mostres de gratitud rebudes per la vostra actuació, tant per part de les alcaldies dels 
municipis afectats, com per part de la ciutadania, mostren un profund agraïment a tots vosaltres 
i reconeixement a la labor exercida. 
 
Estic convençuda que aquest esperit de lluita per a fer front a les emergències són el cor del 
Servei i tornarà a posar-se de manifest en els episodis que puguen produir-se en el futur.  
 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Gerent de la SGISE 
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