
Seguretat a les activitats de muntanya. 4.2 Excursionisme

Transcripció del vídeo

Un clàssic al nostre país: l'excursionisme de tota la vida. Coneguem-ne els
conceptes bàsics de seguretat!

Hola, torno a ser jo, Francesc Farré, sergent responsable del grup GRAE de Cerdanyola.

Bé, ara parlarem sobre l'excursionisme.

Per gaudir d'una bona excursió, s'han de combinar els mòduls que us hem explicat anteriorment

en  aquest  curs  sobre  material,  alimentació  i  hidratació,  forma física,  meteorologia,  seguretat,

cartografia i fer un mix, un paquet amb tots ells.. Amb això tindreu una excursió còmoda i segura,

garantida. De totes maneres, anem a fer un repàs.

Coses que cal tenir present abans de sortir d'excursió

Què faré?

És una excursió llarga o curta, pujo a un cim i torno a baixar pel mateix lloc o faig una travessa?

ressegueixo un GR ben marcat o vaig una mica sobre la marxa?

Això em pot comportar que la logística sigui diferent, si surto d'un lloc i acabo en un altre, haig de

pensar en quina combinació faré servir. Si vaig amb dos vehicles o tinc transport que m'apropi o

em torni dels diferents llocs on començo i acabo l'excursió.

On vaig a fer l'excursió?

Muntanya baixa, mitja o alta…

Evidentment això condiciona quin tipus de material haig de portar.. i està clar que com més alta

sigui la muntanya, més risc hi ha i més precaucions haig de tenir.

Quan faig l'excursió?

Estació de l'any, hora del dia que tinc previst començar…

Està clar que depenent de l'època de l'any, canviarà el material i les condicions de la sortida.
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Els dies freds o calorosos, la roba d'abric o l'aigua per hidratar-nos.

La durada de la llum en els dies curts.

Tot això també condiciona l'activitat que vaig a fer i per tant, haig d'adaptar-me a les diferents

estacions.

Amb qui faré l'excursió?

Sol, amb un grup, amb la parella, amb nens?

Si vaig sol, haig de ser totalment autònom. Haig de dir o deixar dit on vaig, què penso fer i quant

penso  trigar.  És  important  deixar-ho  dit  a  algú,  especialment  si  l'excursió  pot  ser  una  mica

complicada. Bé, potser penso que no ho serà i se m'hi torna…

Penseu que sovint es va sol a la muntanya per poder precisament això, estar sol i, per tant, costa

més dir-ho a algú.

No passa res, no ets un bitxo rar, però recorda que potser ningú no t'està esperant a curt termini i,

per tant, en cas que tinguis algun problema, potser es trigarà a trobar-te a faltar. Per tant, deixa-ho

dit i, si més no i en ultima instància, deixa almenys una nota d'on vas i que vas a fer.

Els bombers tenim algunes experiències negatives en aquest sentit malauradament.

En el cas que aneu amb nens, tant se val si són els nostres fills o són d'altres, heu d'acomodar

l'itinerari a les seves capacitats, fet que ve marcat per la seva edat, la seva motivació i el seu estat

físic.

Penseu que sempre és millor fer l'excursió més curta del previst que a l'inrevés.

Als  nens,  sovint  els  motiva  molt  que  els  acompanyin  amics  o  amigues  per  tal  de  compartir

l'excursió i les experiències. Un nen o nena content rendeix infinitament més que si fa les coses

obligat. (Bé, això ens passa a tots no?)
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Si faig l'excursió amb un grup d'amics o amigues, haig de tenir present

que  el  grup  és  tan  fort  com  el  més  feble  dels  seus  membres.  Tant

físicament  com  tècnicament  parlant.  És  per  això  que  en  aquest  cas,

també  cal  adequar  l'excursió  a  les  seves  capacitats,  si  no,  estarem

condemnats  al  fracàs  i  a  la  més  que  probable  no  repetició  de

l'experiència.

Meteorologia

He mirat la previsió del temps? I en cas que sigui hivern o hi hagi neu, he consultat el butlletí del

risc d'allaus?

Si ha de fer vent o pluja o sol o nevar, val la pena tenir-ho present. D'aquesta manera puc canviar

d'activitat si el pronòstic així ho fa aconsellable, suspendre-la o senzillament agafar el material

necessari per poder protegir-me en cas d'adversitats.

Una mica per resumir, heu d'adaptar l'activitat a aquestes premisses:

1. Plantegeu-vos objectius adaptats a la forma física, a la vostra capacitat tècnica, experiència o

preparació.

2. Si  aneu  en  grup,  penseu  en  el  més  feble  del  grup  com  a  base,  la  seva  forma  física,

l'equipament que porta serà la premissa a tenir en compte.

3. Sigueu especialment curosos en el cas dels nens o nenes. Porteu, a més a més, material per

protegir-los en cas de mal temps.

4. Prepareu l'activitat, planifiqueu, comuniqueu, trieu material, consulteu meteo.

5. Porteu mapa de la zona encara que dugueu mòbil. Porteu la bateria carregada!

6. Mireu de sortir a fer l'activitat d'hora: això comporta més hores de llum, més hores del dia, més

fresca a l'estiu i millors condicions de neu a l'hivern i, en definitiva, més temps per gaudir de la

muntanya.

Espero que gaudiu de les vostres excursions !
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