
Seguretat a les activitats de muntanya. M2. 2.2 Preparació de l'activitat:
equipament

Transcripció del vídeo

Anem a la muntanya! Coneguem quin equipament serà necessari atenent a
l'activitat, climatologia, etc.

Hola, em dic Francesc Farré i sóc sergent responsable del GRAE de Cerdanyola. Parlarem de

manera molt genèrica de l'equipament personal per sortir a la muntanya. 

Què vol dir de manera genèrica?

Doncs, que faci l'activitat que faci hi ha coses que de manera general s'hauria de portar sempre a

sobre. Sovint això ja ho fem de manera intuïtiva. Aquí intentarem endreçar-ho i ordenar-ho una

mica. Per tant,  cal pensar que si anem a fer una activitat  específica, tipus ferrades, barrancs,

escalada, esquí, etc. portarem un material genèric o comú per totes les activitats i l'específic per

cadascuna  d'elles.  O  sigui  que  ara  no  parlaré  de  portar  cordes,  casc,  grampons,  neoprè  o

qualsevol altre material que sigui específic d'una activitat.

Què cal tenir present per decidir quin material genèric agafarem a l'hora de sortir? Hi ha diverses

premisses:

 On vaig? Muntanya baixa, muntanya mitja o muntanya alta; o un lloc conegut, lluny o desconegut.

No és el mateix sortir a un lloc prop de casa que habitualment recorro, que conec, que desplaçar-

me a un lloc lluny de casa, a una zona de la qual se suposa que m'he informat prèviament però

que  no  conec.

Quan hi vaig? L'estació de l'any, l'hora del dia… .És molt diferent sortir a l'estiu, amb un dia llarg,

habitualment  calorós  que  no  pas  a  l'hivern,  amb  els  dies  curts  i  tot  el  que  això  comporta.

Quin temps previst de durada de l'activitat tinc? Dues horetes? Dos dies? La durada de l'activitat

comporta molts canvis, tant a l'alimentació i hidratació, com en la vestimenta i als recanvis si és

que  escau.

Amb  qui  hi  vaig? Sol?  En  grup?  Amb  la  parella?  Amb  nens?

Puc repartir el material entre més gent, o al contrari, he de portar coses pels més petits?  Pels

nens,  per  exemple.
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Possibles problemes que em poden sortir: que ens puguem perdre, pot fer mal temps, pot haver-hi

un  canvi  de  temps  no  previst…

No cal pensar en negatiu, en absolut, però sí que s'ha de ser una miqueta previsor. Igual que si

surts en bicicleta, seria lògic portar una càmera de recanvi i pegats per si punxes, com més rigorós

sigui  el  clima  o  com  més  inhòspit  sigui  el  lloc  on  puguem  anar,  més  previsió  de  possibles

problemes  haurem de fer.  En  resum,  depenent  d'aquest  paràmetres  que  us  he dit,  triaré  un

material genèric o bàsic que haig de portar.

I aquí començaré a parlar pròpiament del material.  On el portaré? Si faig una activitat de molt

curta  durada,  aleshores  amb una simple  ronyonera serà  suficient.  Si  l'activitat  és més llarga,

necessitaré una motxilla. Al mercat n'hi ha de molts tipus de motxilles. Es mesuren en litres de

capacitat. des de les més petites, de 5 l. o menys, com aquesta fins a les de 55 l. o més. Aquesta

és de 55 l. Pel que fa als materials amb què estan construïdes les motxilles, cada casa té les

seves  pròpies  capacitats,  corretges,  accessoris  depenent  de  l'activitat  i  productes  d'acabat.

Cadascú triarà allò que més li interessi.

I ara, vistes les motxilles, començarem a parlar del material.  Començarem pel calçat. Haig de

portar un calçat apropiat a l'activitat, com és lògic: sabatilles més o menys rígides, de canya alta,

per subjectar-nos el turmell i protegir-lo, per exemple, si haig de baixar una tartera. O de canya

baixa per tenir més moviments al turmell i perquè siguin més lleugeres. Transpirables? Sempre!

Impermeables? Si haig de caminar sobre neu, fang o aiguamolls, o bé si hi ha la possibilitat que

plogui o nevi, aleshores és recomanable que siguin impermeables. De pell o d'un tipus de teixit

tipus Goretex, que és una marca comercial com n'hi ha d'altres, que transpira i és impermeable.

Evidentment. si tinc previst de posar-me grampons en algun moment de la excursió portaré les

botes apropiades. No cal portar unes botes massa rígides per terrenys de baixa muntanya o en

bones condicions climàtiques. De la mateixa manera, millor no portar sabatilles per alta muntanya

amb neu si no som uns experts o sabem el que ens hi estem jugant. Però el que sí està clar és

que el calçat ha de ser còmode, més aviat mig número més gran que no pas més petit. Penseu

que a les baixades el peu té tendència a desplaçar-se cap a endavant i es malmeten els nostres

dits si la talla és massa justa. La sola també ha de ser apta per caminar per la muntanya, que

tingui  relleu  i  que  sigui  adherent.  Res  de  soles  llises  ni  sabates  de  ciutat.  Aquí  tenim  dos

exemples: una sabatilla senzilla, típica per córrer per la muntanya; i aquí tindríem l'altre extrem,

que és una bota bastant lleugera però gramponejable, per tant estaríem a les dues posicions.
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Entre  mig  hi  hauria  les  sabates  de  trekking  intermèdies,  de  pell  o  també  transpirables  i

impermeables.

Passem a la roba: ha de ser còmoda, ha de ser funcional, lleugera, transpirable i impermeable, o

antivent si és la capa exterior. Hem de dur la roba en capes primes i combinades, millor de teixit

transpirable i de fàcil assecat, tant si és per la suor com perquè es mulla o es renta. Primera,

segona, tercera i, fins i tot, quarta capa. Roba interior i mitjons a banda, i d'iguals característiques.

Avui dia, hi ha molts materials sintètics que compleixen aquestes premisses. La roba gruixuda és

poc  polivalent;  normalment  és  pesada,  costa  d'eixugar-se  i  de  combinar  amb  altres  capes.

Començarem per la primera capa. La primera capa és la fineta, la que està en contacte amb la

pell, transpirable, de màniga curta o llarga depenent de si és estiu o és hivern, de coll alt, amb o

sense cremallera. Aquí tenim un exemple. Això seria una capa, d'estiu, una primera capa d'estiu,

una samarreta. Aquesta seria la mateixa capa, una capa prima, que toca la pell, però d'hivern, de

màniga llarga. Primera capa, ja sabeu, ha de ser arrapada a la pell. La segona capa és d'abric

mig; també transpirable, una mica més gruixuda, però mantenint la lleugeresa, exactament igual

que la primera. Aquí tenim un exemple de segona capa, amb cremallera. Pot ser amb o sense

cremallera, això anirà al nostre gust. I, després, tindríem la tercera capa. Podríem dir que és la

capa d'abric, pròpiament parlant. És la capa final sovint, o impermeable o tallavent, o tot alhora.

També cal que compleixi les condicions de ser lleugera, transpirable. Pot ser de material sintètic o

de plomes; per tant podem posar una capa d'abric, la tercera i una altra per la pluja o neu, aquesta

ja seria la quarta. Amb tot això podem fer combinacions: la primera capa i un tallavent, la primera i

alguna cosa per a la pluja, la primera i directament la tercera d'abric, si escau. En fi, podem fer les

combinacions que calguin, i  evidentment no sempre cal portar-les totes. Com us he dit  abans

dependrà, d'entre d'altres coses, de la climatologia. Aquí us ensenyo, per exemple, aquesta capa

que serviria de tallavent i per la pluja també. Es tracta que siguin polivalents i combinables.

Passem als pantalons. Els pantalons poden ser curts o llargs depenent de si és estiu i fa calor, o

és hivern. Adaptats a l'activitat, exactament. També haurien de tenir les mateixes característiques.

Aniria bé que fossin resistents al fregament i, si tenen butxaques, millor, per posar les coses que

convingui.  En  aquest  cas  tenim uns  pantalons  curts,  que tots  són pensats  per  al  fregament;

pantalons llargs amb els seus reforços i les seves butxaques.També es poden portar en dues

capes els pantalons, si és que fa molt fred. Pot ser que necessitem una primera capa que s'arrapi

a la pell, com la part de dalt; i una segona capa que seria per protegir de la neu, el vent o el fred.
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Els mitjons? Que vagin ajustats per no fer llagues i també transpirables, llargs o curts. Més o

menys tèrmics; també depenent de si fa o no fa fred i del costum de cadascú. Al mercat hi ha

infinitat de productes per fer de tot.

Gorro o passamuntanyes si fa fred? Gorro o passamuntanyes, aquí tenim un gorro d'hivern. Això

ens pot servir de passamuntanyes: és un mocador, un buff. Evidentment si fa sol podem portar un

gorro o una gorra per protegir-nos-en.

Els  guants,  també poden ser  únics  o  de  dues capes,  només  d'abric  o  també impermeables.

Aquests, per exemple, són només d'abric.
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