
Seguretat a les activitats de muntanya. 4.1 Boletaires
Gaudeix d'un dia a la muntanya, i  encara mes i pots trobar uns bons bolets. Però tingueu en

compte que cal tenir precaució i prudència al bosc per evitar que us perdreu. Per això us donarem

uns senzills consells…

Cal planificar bé l'excursió. 

Abans de sortir, tingueu en compte l'estat del temps. Si el pronòstic no és bo, desistiu d'anar a

buscar bolets. 

Recordeu que, a la muntanya, les condicions meteorològiques poden empitjorar de forma sobtada.

Adeqüeu el vostre equipament …roba, calcat… a l'activitat, i a les condicions meteorològiques. És

recomanable portar una mica de menjar, com fruita seca, aigua i un telèfon mòbil. Per anar a collir

bolets, es millor no anar sol.

Heu de conèixer la zona on buscareu els bolets, així com les seves vies d'accés. És bo prendre

punts de referència per orientar-vos… Són bons punts de referència, per exemple, el lloc on heu

estacionat el cotxe, una línia elèctrica o un rierol d'aigua… Aquests punts de referència us aniran

molt bé perquè no us perdeu i tornar amb facilitat però també a nosaltres, si cal que us vinguem a

buscar, pel motiu que sigui. No apureu el temps de l'activitat. Dins del temps total que hi penseu

dedicar, comptabilitzeu també el temps que trigareu a fer el camí de tornada, perquè no hagueu

de marxar quan fosquegi. En cas de necessitat, truqueu als equips d'emergències, a traves del

telèfon 112. Un cop comunicada la vostra posició, no us mogueu del lloc fins que no contacteu

amb el personal de recerca.

Un cop a casa,  recordeu: No mengeu cap bolet  que no conegueu, ni  tan sols els que siguin

dubtosos…Consulteu  llibres,  demaneu  consell  a  algú  entès…  No  feu  cas  de  mites  com

l'ennegriment d'un gra d'all o d'un patata, no els mengeu si no esteu segurs, no els mengeu! Ni els

agafeu! Si us trobeu malament després d'haver-ne menjat aneu al centre mèdic més proper, si

podeu amb una mostra dels bolets que heu comsumit.
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