
Seguretat a les activitats de muntanya. M4. 4.3 Vies ferrades

Introducció

Queda lluny el temps en què les vies ferrades servien per al ràpid moviment de les tropes per les

muntanyes. Des d'aleshores, les motivacions per recórrer aquestes vies han anant variant, fins

arribar a l'actualitat, on el seu disseny i construcció es basa en criteris purament esportius.

Les tècniques de seguretat a les vies ferrades han evolucionat gràcies a la coneguda tècnica de

l'assaig-errada,  fins  que  els  constructors  de  material  d'escalada  han  apostat  pel  disseny  de

material específic.

El recorregut de vies ferrades és una activitat paradoxal; per una banda, de fàcil aprenentatge, per

tant,  de fàcil  accés a personal neòfit,  per una altra banda, és una activitat  potencialment molt

perillosa i ara us explicaré per què.
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Riscos a les vies ferrades

Objectius

No enumeraré els riscos comuns a les activitats a la muntanya, només m'agradaria remarcar que,

tractant-se d'un terreny vertical  i  de difícil  retirada,  molts  d'aquests riscos,  en materialitzar-se,

poden veure agreujades les seves conseqüències. 

Hem de tenir especial atenció als llamps, ja que ens trobem units a una

pressa de terra contínua des del cim fins a peu de via.

Caiguda  de  pedres  i/o  objectes  diversos:  les  vies  ferrades  discorren  per  terrenys  verticals,

normalment discontinus, per tant, transiten per zones de lleixes i feixes on la caiguda de pedres és

més que probable, fins i tot, si no tenim cap persona per sobre, ja que es un terreny molt propici

per la circulació d'animals (ells no tenen cura) Donada l'afluència de persones en aquests tipus de

vies, no es menyspreable la probabilitat de caiguda d'objectes de diversa naturalesa; mosquetons,

motxilles…la càmera de fotos és el gran clàssic.

Subjectius

Aquí  també  trobem  els  clàssics  en  totes  les  activitats  de  muntanya,  són  riscos  directament

relacionats amb mancances en un, dos, tres o els 4 pilars que sustenten la seguretat

Farem un petit repàs:

• Formació, si no, es pateix manca de recursos tècnics 

• Entrenament, si no, es pateix manca de forma física 

• Equipament, si no, hi ha manca de material específic 

• Preparació prèvia, si no, es pateix manca d'alternatives o resolució de problemes

El principal risc: la caiguda

La caiguda a una via ferrada mereix un apartat monogràfic. Aquesta, ja sigui per causes objectives

(caiguda de pedra,  trencament  d'algun element…) o subjectives  (esgotament,  relliscada…) és

potencialment molt perillosa per una sèrie de factors que la fan diferent a una caiguda d'escalada:

• Factor de caiguda elevadíssim
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• Manca de cadena de seguretat, per tant, d'elements que absorbeixin l'energia

• Alta força de xoc resultant

• Possible col·lisió durant la caiguda amb elements metàl·lics, fins i tot punxants i/o tallants

• En cas de desploms, ponts tibetans, pèndols i  altres invents, una vegada la dissipadora ha

corregut no tenim la possibilitat de tornar a remuntar convertint-se en una situació d'urgència.

Factor de caiguda

El factor de caiguda ve donat per la relació entre la llargada de la nostra baga d'ancoratge i els

metres de caiguda. Si tenim una caiguda de 6 metres i la nostra baga té un metre el factor de

caiguda serà 6. Tenint en compte que un factor 2 ja no és admissible queda clar que hem de

trobar obligatòriament una manera de reduir-lo

És per això que l'ús de bagues específiques és imprescindible per absorbir la força de xoc.

Consells

• Utilització d'equipament adient a la muntanya i a les seves condicions (alta, baixa, estiu, hivern,

pluja, vent…)

• Utilització de calçat amb sola rígida que ens eviti relliscades.

• Utilització de guants que ens proporcionin adherència i protecció.

• Ús de casc obligatori, homologat per a escalada o alpinisme.

• Arnès homologat per a escalada.

• Element  d'amarratge dissipador  amb dos caps  d'ancoratge,  homologat  per  a  vies  ferrades.

Eviteu els elements casolans confeccionats amb diferents plaques dissipadores, ja que no en

podem controlar la capacitat de lliscament.

• Mosquetons dels caps d'ancoratge amb tanca de seguretat i sobredimensionats, tant en mida

com en resistència. És recomanable que la tanca de seguretat sigui d'obertura ràpida. Aquest

tipus de mosquetó ens permet passar acoblaments de cable sense deslligar-nos, ens ofereixen

resistència extra, ens permeten treballar amb guants i són molt ràpids a l'hora de passar els

fraccionaments, cosa que ens fa estalviar energia.
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• Porteu sempre a mà una cinta exprés d'escalada. Ens permetrà ancorar-nos a una grapa en

qualsevol moment i ens donarà seguretat i repòs en cas de necessitat.

• Porteu  una  corda  i  un  mínim  de  material  d'escalada  (i  sapigueu-lo  utilitzar)  ens  permetrà:

assegurar un company en cas de cansament i per tant amb risc de caiguda, realitzar maniobres

bàsiques d'autorescat per recuperar un company penjant de la dissipadora, abandonar la via en

cas de necessitat (fotos)

Recordatori

Els quatre pilars de la seguretat:

• FORMACIÓ.  Inscriviu-vos a cursos tècnics,  informeu-vos en clubs o

federacions.

• PREPARACIÓ FÍSICA. Assegureu-vos que la vostra condició física és

l'adequada a la via que voleu fer,  poseu-vos a prova en altres més

fàcils i entreneu-vos.

• EQUIPAMENT.  Porteu  el  material  necessari,  per  fer  la  via  i  per

possibles contingències. Equipeu-vos per les condicions previstes i els

possibles canvis. No oblideu aigua i menjar.

• PREPARACIÓ  PRÈVIA.  Informeu-vos  de  les  condicions

meteorològiques del dia que voleu fer la via i dels dies anteriors, de

l'estat  de  conservació  de  la  instal·lació,  dels  accessos,  de  les

escapatòries, del descens…. penseu que el mapa i la brúixola no són

eines exclusives de l'excursionisme.

I per últim, si fer una via ferrada us fa molta il·lusió, però teniu dubtes de les vostres capacitats, no

dubteu a recórrer a un professional.

4 de 4


	Seguretat a les activitats de muntanya. M4. 4.3 Vies ferrades
	Introducció
	Riscos a les vies ferrades
	Objectius
	Subjectius

	El principal risc: la caiguda
	Factor de caiguda

	Consells
	Recordatori


