
Seguretat a les activitats de muntanya. M1. 1.2 Oferta formativa

Transcripció del vídeo 

Al tema següent donarem una visió de quins són les cursos i formacions

que estan al nostre abast en l’àmbit de les activitats de muntanya. 

Sóc en Francesc Martínez, sergent del GRAE, el grup de rescat de muntanya dels Bombers de la

Generalitat.

Sóc tècnic superior d’esports en alta muntanya, el que en l’exercici professional anomenem guia

d’alta muntanya.

En el meu treball habitual,  a més de realitzar les guàrdies operatives en rescat de muntanya,

desenvolupo la planificació i l’execució de la formació contínua especialitzada del GRAE i faig de

coordinador de les formacions de rescat urbà dins de l’Escola de Bombers i Protecció civil  de

Catalunya.

Us vull  parlar  de la  importància  de la  formació  a  la  muntanya  i  d’on podem trobar  cursos o

activitats guiades.

L’única  manera  d’anar  a  la  muntanya  amb  seguretat  és  tenir  els  coneixements  i  habilitats

necessaris per desenvolupar-nos pels diferents terrenys i afrontar les dificultats en les nostres

activitats.

Per assolir aquest objectiu, tenim dos camins:

1. l’autoaprenentatge que ens permet  anar  aprenent  de mica en mica i  anar  augmentant  la

dificultat i la intensitat de les nostres activitats, però que, en alguns casos, pot resultar fatal

perquè aprendre de segons quins errors pot significar que és l’última vegada que n’aprenguem

2. o buscar alguna ajuda que ens permeti conduir aquestes necessitats cap a un bon fi.

A Catalunya,  tenim una llarga tradició  excursionista.  Algunes entitats  tenen més de 100 anys

d’història ajudant els esportistes i usuaris habituals de l’entorn natural a gaudir de les diferents

activitats de muntanya, siguin de més o de menys risc intrínsec.

Aquestes activitats conduïdes han ajudat moltes generacions de muntanyencs a anar segurs a la

muntanya.
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En l’actualitat, l’oferta formativa és molt àmplia.

Podem trobar cursos de formació i perfeccionament esportiu que continuen organitzant les entitats

i clubs de muntanya.

Aquestes activitats consisteixen en el desenvolupament d’uns plans de formació específica per a

cada modalitat, ja sigui d’escalada, descens de barrancs, alpinisme, esquí de muntanya i d’altres.

També trobem empreses,  les  que  denominem d’esports  d’aventura,  que  ofereixen  serveis  en

activitats guiades o mitjançant la contractació d’un servei ens ofereixen un bon grapat de diverses

ascensions, descensos o passejos per la muntanya.

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya, ECAM (https://www.feec.cat/formacio/ecam/), és l’organisme

tècnic de la formació de muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Aquesta escola s’encarrega de dissenyar els continguts dels cursos i de titular els monitors que els

imparteixen. Aquesta titulació, que segueix els estàndards internacionals, habilita, mitjançant unes

proves de nivell  i  un curs de formació,  i  permet assolir  la  capacitació necessària per conduir

aquestes activitats formatives dins dels grups.

Pel  que fa  a  la  vessant  més professional  de la  formació,  com hem dit,  hi  ha  empreses que

ofereixen serveis  de guiatge o formació a esportistes o,  simplement,  per a turistes que volen

realitzar activitats de muntanya amb seguretat i deleguen la responsabilitat en un professional.

Aquests professionals són els tècnics en esports de muntanya que, segons la seva especialitat,

ofereixen esports de muntanya a experts i neòfits.

La formació de la titulació de tècnic esportiu, l’ofereixen diverses escoles de muntanya i alguns

instituts del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 1. I el títol dóna la facultat

d’exercir com a guia de muntanya de forma comercial.

Per  accedir  a  aquests  estudis,  cal  superar  unes  proves  de  capacitació  física  i  tècnica  que

assegurin  que  l’aspirant  tingui  la  condició  física  i  les  habilitats  tècniques  per  aprofitar

l’aprenentatge del cicle formatiu.

Un  cop  dins  de  l’ensenyament,  trobem  un  bloc  comú  a  totes  les  disciplines  que  dóna  els

coneixements d’entrenament, salut esportiva, nutrició i primers auxilis, entre d’altres.

1 Vegeu: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ensenyaments_esportius/cicles/muntanya_i_escalada
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El bloc específic ensenya les tècniques de cada modalitat esportiva i permet desenvolupar-se com

a alpinista, escalador o espeleòleg, ja sigui en el camp de la docència o en el d’entrenament

d’esportistes d’elit.

Un cop superats els estudis, cal realitzar un període de pràctiques tutoritzades i realitzar un treball

d’investigació.

Aquestes titulacions estan homologades internacionalment, com poden ser la UIMLA o la IFMGA.

Totes aquestes activitats formatives van encaminades a evitar que els usuaris de la muntanya

puguin tenir una mala experiència en una sortida.

Així, haurem de ser capaços de preparar a consciència una activitat, analitzar els riscos objectius

que pugui presentar, com poden ser els aspectes meteorològics i els derivats del mateix entorn de

muntanya i els riscos subjectius com un excés de confiança en les pròpies habilitats o una mala

preparació física.

No podem oblidar, però, que les activitats de muntanya presenten un risc

inherent i  que la fatalitat  pot causar un accident sense que hi  tingui a

veure una mala formació o una imprudència de l’esportista.

Tot i així, si som capaços de preveure les situacions de risc i adoptar les mesures adients davant

d’un  perill,  minimitzarem  amb  escreix  la  possibilitat  de  veure’ns  sorpresos  per  una  mala

experiència.

Com a exemple d'a quins coneixements ens referim, imaginem que fem una sortida amb raquetes

de neu pel Pirineu gironí.

A part  d’haver  analitzat  prèviament  quin temps farà,  quin recorregut  volem realitzar segons el

nostre nivell físic i tècnic, caldrà que mentre realitzem la nostra excursió estiguem amatents als

diversos signes de  l’estat  de  la  neu  que podem anar  veient.  Així  si  davant  nostre  veiem un

pendent més inclinat, podem pensar que trobarem la neu més dura i compactada i ens pot fer

relliscar.

Si veiem unes cornises o un coll, podem pensar que sota les cornises hi pot haver neu acumulada

i aquesta pot estar inestable i es provoqui una allau en trepitjar.
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Aquestes informacions que interpreteu són els avisos que ens han de fer  canviar  d’itinerari  o

decidir tornar enrere i deixar aquell cim per un altre dia.

4 de 4


	Seguretat a les activitats de muntanya. M1. 1.2 Oferta formativa

