
Seguretat a les activitats de muntanya. M4. 4.6 Descens de barrancs II

Transcripció del vídeo

Hola,  sóc Marc Reixach,  membre de la  unitat  GRAE de Bombers de la  Generalitat  i  guia de

barrancs, us parlaré de la seguretat en descens de barrancs i ho vull relacionar amb serveis on ja

he actuat.

Un percentatge d'aquests serveis  s'haurien pogut  evitar  coneixent  unes tècniques que es fan

servir en el descens de barrancs, com per exemple no ser curosos ni ordenats a l'hora de col·locar

la corda a dins de motxilla ni tampoc ser-ho a l'hora de muntar la instal·lació. A conseqüència

d'aquesta deixadesa,  pot  ser  que,  a la  meitat  del  ràpel,  tinguem la corda nuada o,  fins i  tot,

embullada i hàgim de desfer tot això per no quedar blocats.

Un segon exemple: Nosaltres hem muntat la instal·lació per a una línia d'aigua on la recepció és

un gorg una maniobra tan senzilla com obrir el mosquetó per treure la corda de l'aparell buick

se'ns pot complicar a causa dels corrents d'aigua que hi hagi al gorg, a causa de la columna

d'aigua que ens cau a sobre o de la corda sobrant que hem deixat a dins del gorg.

Un altre exemple: No haver llegit la informació que ens dóna la ressenya de la llargada del ràpel.

Nosaltres muntem la instal·lació i un cop hem començat el ràpel, ens adonem que la corda no

arriba a baix.

I un altre exemple: no col·locar la corda d'instal·lació a l'aparell buick per aquest motiu, se'ns pot

blocar o no portar recollits els cabells, cintes de la motxilla o alguna part tèxtil del vestit.

Aquestes situacions de risc que us he explicat, si, a més a més, s'està a sota d'una línia d'aigua i

s'allarguen en el temps, poden portar conseqüències greus. Per això us vull explicar en quatre

passos com muntar uns instal·lació i fer un ràpel amb seguretat.

Ara anirem a l'exterior i en el medi us muntaré aquests 4 passos:

• El primer pas com col·locar la corda a dins de la motxilla. La col·locarem sempre amb els dos

caps localitzables a dalt i la corda introduïda en simple. Per tant, a aquest cap hi farem un nus, i

amb un nus la unirem amb un mosquetó a la part alta després, introduirem la corda en simple i

ordenadament a dins de la motxilla. I l'últim cap, l'hem de tenir identificat i localitzat a la part

alta. Tancarem la motxilla i ja la tindrem a punt!
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• El pas núm. 2 serà llegir la informació que ens dóna la ressenya. Si, per exemple, som al salt

núm. 4, nosaltres agafem la ressenya i llegim identifiquem el ràpel núm. 4 i llegim la informació

que ens dóna. Si a l'esquerra hi ha uns ancoratges per tal de muntar la instal·lació per fora de la

línia d'aigua si a la dreta hi ha uns ancoratges que la instal·lació va per la línia d'aigua i és

desaconsellable en cas de molt cabal, ens dirà la llargada del ràpel, ens dirà si hi ha possibilitat

de fer-ho saltant, si baixar en tobogan, etc. Doncs, segons la informació que nosaltres llegim i la

informació que nosaltres veiem aquí, hem de contrastar-ho i realment identificar que som a la

capçalera del grup 4.

• El tercer pas serà com muntar una instal·lació. El primer que haurem de fer serà, quan arribem

a  la  capçalera,  comprovar  la  fortalesa  dels  ancoratges  i  ancorar-nos-hi.  Un  cop  ancorats,

agafem la corda d'instal·lació, la passarem per l'anella que uneix els dos punts d'ancoratge i,

segons la informació que haurem llegit a la ressenya, ens diu que aquest salt fa 8 metres de

llarg doncs, nosaltres deixem anar 8 metres de corda: un… dos… tres… quatre… cinc… sis…

set i  vuit.  Un cop aquí, tenim diverses opcions l'opció que jo us aconsello és que sigui una

instal·lació en simple i desembragable. En simple, perquè així faig servir un cap de corda per a

la instal·lació i l'altre cap de corda per fer maniobres en cas d'emergència. I també en simple

nosaltres utilitzem el doble de corda de la llargada del ràpel. I desembragable, perquè nosaltres,

des de la capçalera, ajustem la llargada del ràpel i, en cas que un company ens quedi blocat a

la  corda d'instal·lació,  nosaltres  des d'aquí,  el  podem ajudar  i  desembragar  la  instal·lació  i

baixar-lo. Dintre dels desembragables, us muntaré el desembragable amb un vuit encastat, que

és de la següent manera: agafem la corda i la passarem per la paret i l'encastarem. L'important

és unir l'aparell de vuit amb un punt d'ancoratge. Agafem un mosquetó i unim un ancoratge amb

l'aparell i així ja el tenim encastat. Ara aquí és desembragable. ¿Què vol dir això? Que nosaltres

podem recollir o donar corda segons ens convingui. Un cop que tinguem la maniobra desitjada

que ens convé, el que farem serà blocar la instal·lació. Per tant, nosaltres blocarem aquesta

instal·lació i la reassegurarem per tenir més seguretat. I aquí ja tindríem la corda d'instal·lació

fixa i, en cas de necessitat, poder desembragar això o el que ens convingui. L'important és unir

el vuit amb un ancoratge a través d'un mosquetó perquè, si un membre del grup que anem

s'equivoca de corda d'instal·lació i fa servir l'altra, no provoqui un accident.

• Ara anem a fer el 4t pas.El 4t pas serà com muntar la corda d'instal·lació en el nostre aparell

davallador.  Jo  us  aconsello  que  l'aparell  davallador  el  portem  per  l'orifici  gran  a  dins  del
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mosquetó, perquè nosaltres agafem la corda d'instal·lació la passem per dins l'aparell i, mentre

que el travem del mosquetó, el tenim subjecte amb la corda, amb menys perill de perdre'l, i

l'introduïm al mosquetó, Aquí, l'important també és que la corda miri cap a nosaltres. Dic això,

per què? Perquè, si la corda mira cap a la paret, cap a la roca, pot ser que, per un sortint de

pedra o per un sostre, per fregament de la pedra amb la corda, se'ns desplaci i ens provoqui

una alosa (alondra) i nosaltres ens quedem blocats a la corda d'instal·lació. Molt bé, dit això,

posem el vuit  correctament i,  un cop tenim això,  Ja ens podem recuperar de la  instal·lació

perquè la baga ens perdi tensió. Abans de desancorar-nos, comprovem el mosquetó tancat, el

vuit i tota la instal·lació i, un cop està tot bé, ens desancorem i ja podríem començar el ràpel. I,

si som els últims del grup, farem bé de recordar que el que sí hem de treure és el vuit de la

instal·lació. Per tant, nosaltres, aquest mosquetó que hem posat aquí de seguretat nosaltres el

traurem. Un cop hem tret aquest vuit, el petate de la corda, també ens l'ancorem a nosaltres

perquè ens l'hem d'emportar avall. Ens recuperem del vuit, comprovem que tota la instal·lació

estigui correcta i,  un cop estigui correcta, ens desancorem. Traiem l'ancoratge, Després ens

desancorem de l'altre punt d'ancoratge i ja estarem a punt per fer ràpel. Quan siguem a baix,

hem de fer servir aquest altre cap de corda per recuperar tota la instal·lació.
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