
Seguretat a les activitats de muntanya. M4. 4.4 Alta muntanya hivernal

Transcripció del vídeo

Hola, sóc en Francesc Martínez, sergent del GRAE, el grup de rescat de muntanya dels Bombers

de la Generalitat de Catalunya.

Avui us vull parlar de com preparar-nos i quins aspectes de seguretat hem de tenir en compte

quan volem fer una activitat de muntanya a l'hivern en un entorn nevat.

Sigui quina sigui l'excursió o travessa que iniciem, no és el mateix fer-la a l'estiu que a l'hivern,

haurem de  fer  front  a  una climatologia  molt  més severa,  on  el  fred,  el  vent  i  la  neu,  poden

condicionar molt la nostra activitat.

Com sempre, haurem de fer una bona planificació i anàlisi dels riscos que ens podem trobar. Així a

l'hivern, ens podem trobar que la progressió és més lenta, les condicions meteo més canviants i

que provoquen mes desgast en l'esportista, i a mes poden aparèixer nous perills com les baixes

temperatures, les pendents gelades o les allaus. També podem tenir problemes amb l'orientació ja

que la combinació de boira, neu i vent, ens poden posar al límit.

Un bon equipament ha de fer front a les baixes temperatures encara que en el moment que sortim

del vehicle faci calor o bon temps. Haurem de portar, a més de la roba habitual, una bona capa

tèrmica, ja sigui de plomes o sintètica, una bona capa exterior, del tipus goretex, per protegir-nos

del vent i la neu. Un calçat que abrigui i no rellisqui, l'ideal és que tingui la sola semirígida, que ens

facilitarà poder travessar pendents mitjans de neu dura. El paraneus evitarà que ens entri neu a

les botes i que se'ns mullin els peus. També haurem de tenir una cura especial amb els guants, el

barret i les ulleres de protecció ocular.

Per poder-nos desplaçar per la neu i no enfonsar-nos, se solen utilitzar les raquetes o els esquís

de  muntanya.  Aquests  elements  de  progressió  no  seran  suficients  per  donar  resposta  a  les

emergències, també ens caldran alguns elements de seguretat per a entorn nevat, com són: els

grampons, el piolet, el detector de víctimes d'allau (DVA), la sonda i la pala.

Ara podem veure aquests elements i aprendre com es fan servir.
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Els  grampons són unes dents d'acer que lliguem sota de les botes amb unes corretges. Ens

permeten caminar sobre la neu dura i el gel. Cal un bon aprenentatge per fer-los servir, ja que ens

hi podem ensopegar i clavar-nos les puntes nosaltres mateixos.

El  piolet ens servirà per repenjar-nos quan progressem per un pendent i aturar una caiguda en

cas de relliscada.

El DVA és un aparell electrònic que emet i detecta un senyal electromagnètic. Combinat amb un

altre i diversos, permet localitzar una o diverses víctimes sepultades per la neu, a causa d'una

allau,  sempre que aquestes portin  un DVA encès cadascuna.  Haurem de posar-lo en emissió

sempre que iniciem la nostra excursió i portar-lo encès tot el trajecte. Si desgraciadament, ens

atrapa una allau, els companys poden posar el seu aparell en recerca i trobar-nos ràpidament.

Perquè aquesta situació es desenvolupi amb celeritat,  cal  un bon entrenament d'utilització del

DVA.

La  sonda és una vareta desmuntable d'acer o alumini que pot tenir fins a tres metres que ens

permet localitzar, punxant la neu, la víctima sepultada, quan el DVA ens ha marcat la localització

més  precisa.  Realitzant  diverses  punxades  a  la  neu,  podem  trobar  el  cos  i  saber  a  quina

profunditat es troba.

La pala ens ajudarà a retirar la neu i alliberar la víctima. Sense pala, aquesta feina ens costaria

molt més temps, ja que la neu es compacta molt de pressa i costa molt de retirar.

Per tal de progressar correctament i escollir bé l'itinerari ens calen uns coneixements bàsics de

nivologia, d'autorescat en allaus i d'autodetencions en pendent nevat. 

La  nivologia és  la  ciència  que s'encarrega de l'estudi  de la  neu i  del  mantell  nival.  Aquests

coneixements ens permetran analitzar i  conèixer  el  risc d'un pendent  i  si  és probable que es

produeixi una allau. Els tipus d'allaus més habituals són els de neu pols fresca, els de placa de

vent i els de fusió. Cada un d'aquests, tenen característiques diferents que els muntanyencs han

de saber.

L'autorescat en allaus és vital per poder recuperar amb vida un company sepultat per una allau.

És recomanable realitzar pràctiques cada hivern i comprovar el bon funcionament del DVA i que

porti bé les bateries.
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Les autodetencions en pendent nevat són unes habilitats que cal entrenar. Quan caminem per la

neu, sempre hi ha possibilitat de relliscar, per això, cal buscar un entorn segur i tirar-se per la neu i

aprendre a aturar-nos.

Si ja tenim tots aquest coneixements i habilitats apresos podem començar la nostra activitat, tot i

així, més val que que fem cas dels consells de seguretat següents si ens trobem en una zona que

ens sembla perillosa:

• Busqueu les zones més protegides per transitar, com són les carenes

• Si heu de travessar un pendent, passeu d'un en un i que sempre hi hagi algú vigilant

• Abrigueu-vos abans de travessar per protegir-vos del fred si us sepulta una allau.

Si voleu més informació podeu visitar els webs de:

• Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (http://www.icc.cat/) emet un butlletí del risc d'allaus

al Pirineu, amb recomanacions per fer la muntanya més segura

• FEEC – Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (https://www.feec.cat/)  on trobareu

informacions de les condicions de la muntanya i consells de seguretat. També informació sobre

cursos de les formacions de muntanya.

• ACNA (http://acnacat.weebly.com/),  associació per al  coneixement de la neu i  les allaus,  on

podeu tenir informació actualitzada del risc d'allaus, la meteorologia i on fan cursos de formació

per a esportistes.
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