
Seguretat a les activitats de muntanya. M4. 4.7 Escalada esportiva I

L'escalada esportiva passa per una de les maneres més segures de pràctica
d'aquest esport, però hi ha molts factors que hem de tenir en compte perquè
això sigui així. Coneguem-los!

Hola! Em dic Francesc Garcia Falla, sóc responsable del GRAE de muntanya de La Seu d'Urgell i

ara parlaré de la seguretat a la escalada esportiva.

L'escalada  esportiva  és,  sobre  el  paper,  la  modalitat  d'escalada  més  segura  de  totes.  Però

aquesta  seguretat  passa  per  utilitzar  els  materials  adients,  aplicar  les  tècniques  adequades  i

prendre unes certes mesures de precaució complementàries tant, abans, durant com després de

l'escalada.

Dels  accidents  d'escalada  que  es  produeixen  a  Catalunya,  prop  del  30%  corresponen  a  la

modalitat esportiva, dit d'una altra manera, de cada tres accidents d'escalada, un es produeix en

una  escola  d'escalada  esportiva.  La  majoria  d'aquests  accidents  són  provocats  per  errades

humanes i, a causa de l'impacte de l'escalador a terra, gairebé sempre, les conseqüències són, en

general, més greus que a l'escalada tradicional.

Bé, parlarem del material. No parlaré d'una forma exhaustiva del material, només de les principals

característiques de seguretat que ha de tenir per evitar accidents.

Del  material  personal,  l'arnès ha  de  ser  homologat  per  a  escalada.  Sense  comprometre  la

lleugeresa i la comoditat, ha de ser suficientment ample i còmode perquè les caigudes repetitives i

les llargues estones penjats durant les proves no provoquin lesions. El punt d'ancoratge no ha de

ser excessivament baix per reduir al mínim la possibilitat de volteig en cas de caiguda i s'han

d'evitar sobretot els arnesos molt lleugers d'esquí de muntanya, d'alpinisme lleuger, de trekking

avançat, etc.

Sobre la  corda, el mateix; ha de ser homologada per escalar en simple. Ha de ser de llargada

adequada al tipus de via que volem escalar. Cada vegada més, s'equipen vies de 40 metres, fins i

tot més, més val que ens ensobri, més val portar una corda més llarga de la longitud de la via que

anem a fer que no que ens quedem curts. S'ha de comprovar sovint el seu estat: l'hora de recollir

la corda després d'haver escalat és un bon moment i en cas de dubte s'ha de substituir.
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L'assegurança, l'aparell assegurador també ha de estar homologat per a corda simple. Ha de ser

semiautomàtic.  N'existeix  un  gran  ventall  al  mercat,  la  gran  majoria  estan  dissenyats  per  a

l'escalada esportiva i són capaços de bloquejar una caiguda o minimitzar l'esforç que cal fer per

parar-la. Tot i així, s'han de considerar semiautomàtics, perquè mai no hem de deixar d'agafar la

corda lliure amb la mà, fins i tot quan donem corda a l'escalador que està escalant primer no hem

de deixar mai la corda lliure de la mà. 

Les cordes han patit una gran evolució, sobretot en el seu diàmetre. Hem de comprovar sempre

que el nostre aparell és l'adequat al diàmetre de corda que estem utilitzant, tant si les dues són

nostres o si són del company.

Hem de comprovar sempre aquesta  compatibilitat de corda i aparell

assegurador.

Pel que fa a les cintes exprés, fins i tot si es compren muntades, se n'ha de comprovar sempre la

col·locació dintre dels mosquetons, dintre de les cintes, sobretot si porten una goma de bloqueig

dels mosquetons; s'ha de comprovar que estigui per dintre de la cinta i no pas a sobre de la goma.

Les cintes  poden estar  muntades amb les  tanques  al  mateix  costat  o  amb les  tanques dels

mosquetons inversament. Això respon al fet que la geometria del mosquetó amb el conjunt de la

cinta va a buscar la línia de màxima resistència longitudinal, no depèn d'una altra cosa. Les cintes

són de material  tèxtil,  amb la qual  cosa tenen el  mateix tractament  que les cordes,  s'han de

revisar, s'ha de comprovar que no estan malmeses i han de substituir periòdicament.

El casc:  el  casc era una peça inèdita a l'escalada esportiva, però l'evolució d'aquest tipus de

material ha fet que cada vegada sigui més lleuger, més ventilat, més còmode; cosa que fa que,

afortunadament, cada vegada sigui un element que es veu més a les escoles d'escalada, encara

que,  de  moment,  no  el  suficient,  però  esperem  que  això  vagi  evolucionant  a  millor.  És

imprescindible que estigui homologat i, sobretot, és imprescindible portar-lo posat des que arribem

a la paret fins que marxem de la paret, tant si escalem com si no.

I  per  últim,  un  element  que  s'està  posant  de  moda i  que  més  enllà  de  la  comoditat  es  pot

considerar fins i tot un element de seguretat, que és la canya o bastó de xapar. És molt útil per

passar la corda per la primera o per la segona assegurança i elimina el perill d'impacte contra terra

en cas de caiguda durant els primers metres, que és el punt crític de l'escalada.
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Quant al material d'equipament, faig una ràpida repassada del material que ens podem trobar, a

qualsevol tipus d'equipament se li suposa que està col·locat perfectament sobre una roca ideal. Si

això no és així,  no ofereix les garanties de seguretat  que se li  atribueixen habitualment,  però

suposem que això és així i els materials d'equipament, són tots d'origen industrial, sobretot de la

construcció,  però  actualment  s'estan  fabricant  expressament  per  l'escalada.  I  encara  que

s'assemblen molt en els seus orígens al material industrial, hem d'evitar el material d'equipament

comprat en ferreteries o a basars orientals i llocs així.

Comencem pel burí. Be, a les vies d'escalada esportiva podem trobar equipaments de molt tipus.

Podem trobar  les més antigues vies,  equipades amb burins.  Són vies que s'han d'obviar;  els

burins no són l'element adequat per equipar vies esportives, amb la qual cosa hem d'esperar-ne el

reequipament per poder-les fer, o les hem de reequipar nosaltres mateixos o no fer-la.

Després podem trobar espits de mètrica 8. La seva resistència és adient per a l'escalada esportiva

sempre i quan el seu estat de conservació sigui bo, perquè depén bàsicament de la conservació

del cargol.

Podem trobar espits de mètrica 10, que tenen les mateixes consideracions que els de mètrica 8.

Són una mica més segurs, però aquesta afirmació depèn totalment de la conservació del cargol.

El parabolt de mètrica 10 és la peça més utilitzada a totes els escoles per equipar vies. Ens dóna

molt bona seguretat i, si és el parabolt de mètrica 10 inoxidable, la seguretat és molt bona. Hem

de procurar comprovar l'estat de les femelles perquè la rigidesa del material inoxidable fa que es

puguin afluixar. Hem de comprovar-los abans de fer la via a veure com estan.

I  per  últim  podem  trobar  ancoratges  químics.  La  seva  seguretat  és  excel·lent,  però  la  seva

dificultat d'instal·lació fa que hi hagi punts que puguin ser una mica aleatoris, sobretot a l'hora de

comprovar com estan col·locats. Cal que la barreja dels elements del ciment sigui la correcta, cal

que la neteja del forat sigui impecable, ficar-hi la quantitat exacta de ciment, que no faci excessiva

excessiva calor o excessiu fred a l'hora del fraguat del ciment. Això fa que sigui difícil de controlar,

però si tots aquests requisits es compleixen ens dóna una seguretat excel·lent. 

I  després  veiem que cada vegada més s'estan equipant  vies  i  es deixen equipades amb un

maillon, amb una cinta i amb un mosquetó. Acostumen a ser vies molt desplomades, vies que

recorren grans diagonals o vies que a més de ser molt desplomades recorren grans diagonals.

Que la  cinta estigui  col·locada ens facilita  l'encadenament,  però  tambe ens evita  haver-la  de

3 de 4



desmuntar posteriorment, amb la qual cosa dóna una gran comoditat a l'hora de poder provar

aquestes  vies.  El  problema és  el  deteriorament  de la  cinta,  que és  l'element  tèxtil  d'aquesta

cadena tant si s'utilitza com no; només el fet d'estar penjada la fa malbé. S'ha de tenir en compte

també  el  desgast  dels  materials  de  les  assegurances  més  requerides.  És  imprescindible

comprovar l'estat de totes les assegurances abans de la seva utilització definitiva i si cal, s'han de

substituir la cinta, el maillon, el mosquetó o els tres elements, si és necessari. Escalarem més

segurs i contribuirem al bon manteniment de la via i, fins i tot, de la zona.
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