
Seguretat a les activitats de muntanya. M4. 4.9 Sortides esportives
En  els  darrers  10  anys  hem  vist  un  espectacular  augment  d'esportistes  en  el  medi  natural.

Corredors, ciclistes de muntanya, excursionistes, etc. Corren, pedalen o caminen cada dia per

camins, boscos i muntanyes del nostre país.

I juntament amb l'evolució i  el ràpid creixement de tot tipus de curses per la muntanya, on el

nombre d'inscrits augmenta, cada dia fa que la motivació i les ganes d'aquests esportistes siguin

tan grans que no els atura ni el nombre de quilòmetres, ni el desnivell, ni si és de dia o de nit i ni si

fa fred o calor. 

Això ha fet augmentar proporcionalment el nombre d'accidents i incidents a la muntanya i, per tant,

també han augmentat considerablement els serveis d'ajuda i rescat en tots aquests col·lectius.

Des del 2010 l'estadística ens demostra que cada any augmenta el nombre de serveis de rescat

de muntanya que fem els bombers i que més de la meitat d'aquests són per atendre a persones

que estaven fent una sortida esportiva, ja sigui a peu o amb bicicleta.

Per rebaixar aquesta estadística i evitar possibles accidents, recomanem un seguit de mesures a

tenir en compte abans i durant la sortida.

COSES A TENIR EN COMPTE ABANS DE FER UNA SORTIDA ESPORTIVA

1. Preparació de la sortida. COM I ON?

Anirem sols, acompanyats o és una cursa organitzada.

Sols: és quan aquestes mesures són més importants.

Acompanyats: no confiar cegament en els companys, saber on anem i controlar la ruta en tot

moment.

Cursa: la responsabilitat és de l'organització però saber valorar el terreny i la climatologia al lloc és

cosa nostra.

Tenim coneixement o no de la ruta, de la durada estimada, del desnivell i del tipus de terreny. 

Quin mètode d'orientació utilitzarem. Mapa, gps, telèfon …

Tenir clara la ruta principal i valorar possibles rutes alternatives.
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Consultar la previsió meteorològica. 

Deixar dit o escrit a on anem.

Saber que hem de fer en cas de patir un accident. 

2. Referent a la condició física. COM ESTEM?

• Planificar la sortida a la nostra forma física.

• Planificar la sortida a la nostra tècnica.

• Planificar la sortida en base a objectius assolibles.

3. Material recomanat. QUÈ PORTEM?

Segons època de l'any, durada i terreny:

• Hidratació i alimentació.

Mapes i/o GPS.

Telèfon mòbil.

Roba i calçat adequats.

Frontal.

Manta tèrmica.

Xiulet.

CONSELLS DURANT L'ACTIVITAT

Just abans d'iniciar-la (si és lluny de casa)

Reavaluació de la climatologia local.

Adequació del material.

Durant l'activitat

Adequar el nostre ritme segons el terreny.

Anàlisi i control del nostre cos. Sensacions físiques i tècniques.
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Controlar l'orientació.

Controlar la hidratació i l'alimentació.

Control global de la sortida per si cal avortar.

Adequació al grup si no anem sols. No deixar mai a ningú sol.

Just havent acabat l'activitat

Tenir roba i calçat de recanvi.

Tenir beguda i menjar.

Descansar abans de conduir si som lluny de casa.
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