
Seguretat  a  les  activitats  de  muntanya.  M2.  2.1  Preparació  d'una
activitat a la muntanya

Quina activitat farem avui? Com hem de preparar l'activitat? En aquest tema,
veurem les directrius bàsiques. 

Hola! El meu nom és Joan Borràs i sóc el responsable de la Unitat Tècnica dels GRAE - Muntanya

de Bombers de la Generalitat. El proper vídeo tractarà sobre els consells genèrics per preparar

una activitat a la muntanya. 

Podríem començar definint què significa risc i perill.

Risc: És tota font, situació o acte amb potencial de produir un dany a la persona.

Per altra banda, quan parlem de perill podem dir que seria la probabilitat que un esdeveniment no

desitjat succeeixi i provoqui un dany a la persona.

A partir d'aquestes definicions, podem afirmar que a la muntanya el risc 0

no existeix i que podem agrupar els riscos en dos grans grups:

• D'un costat, els riscos objectius que depenen del medi i no els podem

controlar.

• De l'altre, els riscos subjectius que són els que depenen de nosaltres

mateixos i de les nostres accions.

Dels riscos genèrics associats al medi natural, podríem citar a títol d'exemple els climatològics,

l'exposició a l'ambient,  l'aïllament,  etc… com sabeu el fred o la calor  condicionen l'activitat  de

manera molt important.

En aquest grup tenim també els meteorològics com podrien ser la pluja, la boira, la neu o el vent.

Per  altra  banda,  també  existeixen  els  riscos  associats  a  l'activitat  física,  com  puguin  ser

l'esgotament, deshidratació o desnutrició.

També els associats a les activitats tècniques: caigudes, precipitacions o impactes.
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Podem dir que gran part  d'aquests riscos són evitables o minimitzables fàcilment, seguint una

sèrie de consells que són transversals al conjunt d'activitats en medi natural.

Per tant, ¿quins serien els consells bàsics preventius previs a una activitat?

Els he agrupat en dos grups per tal de diferenciar-los.

Per un costat tenim les accions genèriques, quines serien?

En primer lloc la formació. Cursos de cartografia, orientació, interpretació de mapes… Es tracta

d'un aprenentatge base al conjunt activitats a la muntanya.

La  formació  tècnica  de  progressió:  cursos  d'escalada,  alpinisme…o  qualsevol  altra  activitat

desenvolupada al medi ens ajudarà a assolir els nostres objectius amb solvència. 

La utilització de guies oficials o instructors titulats també és una bona eina per introduir-nos al

medi…

En segon lloc, l'equipament.

Equipar-se amb el material adequat és una de les accions més importants a garantir.

Roba tècnica adequada a l'activitat i època de l'any en què la desenvolupem és imprescindible.

Equipament específic i en bon estat associat a aquella activitat tècnica que volem dur a terme:

piolet, grampons, arnesos, cordes etc…

I en tercer lloc, no podem oblidar la preparació física i psicològica tant la genèrica, relacionada al

treball aeròbic i de llarga durada, com l'específica associada a l'activitat tècnica a desenvolupar.

Després d'haver parlat d'aquestes accions preventives, voldria parlar de les accions concretes a

l'objectiu que ens hem plantejat

Aquestes serien:

1. La planificació i  la preparació de l'activitat:  conèixer els horaris,  les longituds dels itineraris,

dificultats, necessitats materials, desnivells…

2. A  més  de  consultar  la  informació  sobre  riscos  meteorològics  o  ambientals,  previsions

meteorològiques o el butlletí de risc allau…per exemple.
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Voldria comentar que tot el que són sistemes tecnològics: smartphones, gps, cartografia digital i

aplicacions… són utilitats molt recomanables però que haurien de ser redundants i no ens han de

fer descuidar les habilitats bàsiques i accions mínimes per anar per la muntanya.

A Catalunya  podem  formar-nos  o  informar-nos  a  traves  de  clubs  o  entitats  adherides  a  la

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i les seves pàgines web.

Un cop iniciada l'activitat podem aconsellar;

• Valorar-ne el desenvolupament: durada, evolució, necessitats, etc.

• Mantenir una bona orientació i l'observació constant de la meteorologia.

Finalment, us voldria fer arribar algunes recomanacions en cas d'haver d'actuar en cas d'accident.

Saber alertar bé salva vides.

En primer lloc aplicarem el protocol PAS, per tant 

1. Ens Protegirem a nosaltres mateixos i posteriorment a la víctima per evitar el sobreaccident.
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2. Cal  alertar els serveis d'emergència. A Catalunya com a la resta d'Europa està instaurat el

telèfon 112 com a telèfon únic d'emergències. Allà hem d'informar de diverses qüestions:

1. Primer de tot,identificar-s'hi com alertant.

2. Ubicar el lloc de l'accident amb la màxima precisió.

3. Dir què ha passat: tipus d'activitat, accident…

4. Informar sobre els accidentats: nombre, tipus de lesió …

5. Valorar l'estat dels ferits…

6. I informar sobre les condicions ambientals, si escau.

3. La tercera qüestió a garantir és Socórrer en la mesura que ens sigui possible.

Aquí val a dir que disposar d'una formació sanitària en primers auxilis serà molt útil i determinant.

De totes maneres, si això no és així, farem tot el que estigui en les nostres mans aplicant el sentit

comú.

Un cop haguem alertat, cal garantir una correcta recepció de recursos GRAE - Muntanya. Cal

recordar que sempre que sigui possible els GRAE actuarem principalment amb helicòpter, per tant

cal estar alerta d'un seguit d'accions per evitar ensurts indesitjats:

1. Primer de tot, seguiu les instruccions donades telefònicament per part dels òrgans competents

(en cas que sigui possible) 

2. Intenteu mantenir la cobertura telefònica.

3. Feu-vos visibles a l'helicòpter:

1. Feu clars senyals d'auxili.

2. Mantingueu-vos agrupats.

3. Assegureu tots els objectes o elements que puguin volar, en aproximar-se l'helicòpter.

4. Protegiu la víctima del vent o elements projectats.

5. Finalment,  cal  seguir  les indicacions dels  rescatadors i  col·laborar en tot  allò  que se us

demani.
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Be, recordeu:  El risc 0 a muntanya no existeix,  però és a les nostres

mans minimitzar-lo. Gran part dels accidents en muntanya són evitables.

Cal  que aportem el  nostre  gra  de  sorra:  formació,  planificació  i  sentit

comú, entre d'altres, ens ajudaran a aconseguir-ho. GRÀCIES  
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