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A la nostra companya Esperança, amb qui vàrem 
iniciar juntes un projecte que no veuràs acabat 

i que en aquest fer camí en companyia 
et faràs present al nostre pensament i al nostre cor. 

Mai t’oblidarem.

Prevencio  a muntanya.indd   3 12/12/11   13:00:17



5

Em va omplir de satisfacció tenir l’honor de fer aquest escrit per al llibre 
La prevenció de riscos i socors a muntanya. Crec que és una esplèndida ini-
ciativa! Per dos motius:

Un, perquè els qui durant anys hem iniciat molta gent jove a l’esport de la 
muntanya hem tingut molt clar que l’única manera d’evitar una situació de 
risc és tenir uns bons coneixements, tant de la nostra salut com dels entorns 
en què ens movem amb més o menys seguretat. Si els qui ens poden donar 
orientacions són a més de metges bons muntanyencs, com passa en aquest 
llibre, molt millor.

Dos, perquè quan cal socórrer a muntanya un accidentat quasi sempre 
és en circumstàncies molt adverses, pel fred, per dificultats del terreny o per 
moltes altres causes. Per prevenir accidents cal tenir coneixement dels infor-
mes meteorològics sobre els canvis del temps, l’estat de la neu o l’excessiva 
calor. Cal minimitzar tots els riscos. Aquests bons col·laboradors ho expliquen 
molt bé, perquè estan ben documentats i tenen experiència. Els seus consells 
us informaran i podreu evitar haver d’improvisar.

La inquietud de poder ajudar una persona accidentada ha estat present 
als clubs d’excursionisme del nostre país. L’any 1930 i el 1931, el doctor Pere 
Gabarró Garcia, de l’Agrupació Excursionista Icària, va publicà el petit manual 
en dos volums Com auxiliar un ferit. Els qui venim de la generació de la corda 
i les espardenyes de cànem organitzàvem petites xerrades amb els metges 
sobre socorrisme.

Ara, amb els nous materials, el tant per cent dels accidents ha baixat molt 
respecte a l’antiga generació. La gent jove es pot entrenar al gimnàs i al ro-
còdrom assegurats amb la corda.

Tots aquells que, d’una manera o una altra, hem hagut d’actuar per aju-
dar un company o alguna persona accidentada a la muntanya, amb aquesta 
guia tindrem al nostre abast una eina molt valuosa que ens ajudarà a ser uns 
millors socorristes a la muntanya.

El mèrit és per a les autores i els col·laboradors d’aquesta obra, els quals 
han estat sempre al dia pel que fa a les variades activitats que actualment 
es fan a la muntanya. Em sembla que tindrien material, a més de per a una 
guia, per a una gran enciclopèdia de socorrisme a la muntanya, gràcies a la 
gran qualitat i quantitat d’avenços científics i tècnics que s’han dut a terme 
en aquests últims anys i dels quals els col·laboradors sempre han estat al 
corrent.

Pròleg
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Porto molts anys en la prevenció de riscos en el món industrial i m’agrada-
ria enviar un alè esperançador per a un món millor a les persones que, com és 
el cas dels autors, tenen aquest esperit de superació, tant pel que fa a la feina 
com a l’esport. Tots els col·laboradors d’aquest llibre són un clar exemple que 
tothom qui vulgui pot estar ben informat pel que fa a l’esport a la muntanya. 
Moltes gràcies!!!

 Jordi Duixans i Vila
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1. Introducció
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1.1. Presentació
L’entorn natural és molt seductor i atractiu a l’hora de fer una activitat i 

aquest fet ens atrapa en uns reptes engrescadors. Gaudir-ne ens fa sentir bé 
i amb una certa harmonia amb un mateix i amb el món.

És important ésser conscient de les nostres possibilitats, de quins són els nos-
tres límits per poder assolir els objectius que ens marquem, ja que la muntanya 
és tan immensament bella com perillosa. La muntanya és un medi natural que 
té uns factors condicionants que a l’hora que la fan molt agradable i gratificant 
també la poden convertir en un entorn molt feréstec i dur, en el qual l’orografia 
i la meteorologia imposen les seves exigències i marquen els seus reptes.

Sortir a la muntanya comporta riscos: tot i ser prudents i anar amb compte, 
podem emmalaltir, tenir un accident o que algú l’hagi patit i ens demani ajuda. 
És en aquestes situacions sobtades quan sorgeixen els dubtes i ens preguntem: 
Què fem? Com actuem? Qui avisem? Quan hem de fer o no fer…?

 Per donar resposta a aquestes preguntes, correctament i amb decisió, cal 
que ens haguem preparat abans. Haver fet una formació bàsica en primers 
auxilis, en coneixement del medi i sobre el material necessari en aquests mo-
ments ens permetrà actuar amb seguretat i una certa tranquil·litat. Davant 
d’una situació d’emergència amb risc vital, la primera atenció sanitària que es 
dóna és un factor determinant per al desenllaç del procés assistencial. 

Si reflexionem una mica, en cas d’accident, els recursos sanitaris necessiten 
el seu temps per poder rebre la informació, processar-la i actuar. Tot i que són 
molt ràpids, en aquest espai de temps és important aplicar les primeres aten-
cions, preparar la víctima, protegir-la i reduir les complicacions al mínim, per 
garantir-ne una supervivència més gran i una millor recuperació.

Per tant, considerem molt recomanable que qui estigui motivat per gaudir 
de la muntanya tingui uns coneixements mínims que el permetin moure’s amb 
seguretat pel medi natural.

1.2. L’objectiu del manual
Les motivacions a l’hora de preparar aquesta edició estan orientades a 

seguir els següents objectius: 

– Sensibilitzar i promoure el respecte a la natura i al medi natural tenint 
cura de l’entorn en què ens movem quan fem activitats esportives, al 
mateix temps que ens preparem físicament i mentalment per poder 
desenvolupar de manera saludable i amb seguretat aquestes activitats 
vinculades a la muntanya.

– Proporcionar informació sobre els possibles perills i riscos que pot com-
portar la pràctica de les activitats en el medi natural si no hi ha una 
preparació prèvia, amb la finalitat de poder-los prevenir.

– Donar els coneixements teòrics i pràctics bàsics dels primers auxilis per 
tal de poder aplicar-los correctament en una emergència sobtada i que 
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ens permetin afrontar la situació amb una certa calma, seguretat i auto-
suficiència.

És un manual que va dirigit a totes aquelles persones a les quals els agradi 
fer salut gaudint de la natura per millorar el seu estat físic i mental, fent esport, 
coneixent i descobrint nous indrets, vivint noves sensacions que donin un altre 
sentit a la vida… i que, per altra banda, són conscients que la millor manera de 
fer-ho és fomentant la prevenció i estant preparats per afrontar les dificultats 
si es presenten.

Per aquest motiu, la manera de treballar aquests continguts és amb con-
ceptes simples i clars, il·lustrats amb esquemes, dibuixos i imatges que els 
clarifiquin i els facin més entenedors a l’hora de ser pràctics i operatius.

El manual s’estructura en vuit capítols i el novè és un recull de dotze fitxes 
tècniques. Els capítols 2 i 3 són introductoris als socors a la muntanya i a les 
actuacions que cal fer per preservar la salut. 

En el capítol 4 es planteja què cal fer per moure’s en el medi natural amb 
seguretat, com ens preparem físicament i psíquicament per poder fer activitats 
saludables a la muntanya i algunes recomanacions sobre l’entrenament, l’ali-
mentació, el material adequat i la preparació psicològica.
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Els capítols 5, 6 i 7 ofereixen un ampli ventall de patologies que es poden 
presentar fent activitats en el medi natural, lligades al clima i a la geografia 
(calor, fred, allaus, mal d’alçada, malalties tropicals…), a problemes mèdics 
urgents i menys urgents i a les patologies traumàtiques.

El capítol 8 dóna nocions bàsiques d’actuació en cas d’accident: PAS, SOS, 
SVB, immobilitzacions amb mitjans de circumstàncies, farmaciola i rescat amb 
helicòpter.

I, finalment, el capítol 9 incorpora una col·lecció d’annexos en els quals 
s’intenta sintetitzar de forma esquemàtica els temes més operatius. És a dir, 
són fitxes de consulta ràpida i pràctica, que es poden plastificar i portar a la 
motxilla.

Prevencio  a muntanya.indd   10 12/12/11   13:00:18



11

2. Breu història del 
socorrisme a Catalunya

Ángeles Sanjuan Castillo
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Les característiques orogràfiques de Catalunya proporcionen unes condici-
ons ideals per a la pràctica dels anomenats “esports de muntanya”, com l’ex-
cursionisme, l’alpinisme, l’esquí i l’escalada. En els últims anys totes aquestes 
activitats han experimentat un important creixement, però la seva pràctica 
provoca nombrosos accidents que requereixen assistència i rescat.

Podem dir que el socorrisme a la muntanya va néixer en el moment en 
què els homes van començar a recórrer les muntanyes. És al segle XVIII quan es 
coneixen les primeres accions de socors a la muntanya. Els hospicis del Petit i 
Gran Sant Bernat, amb la intervenció dels monjos i dels seus famosos gossos 
santbernats, en són un dels primers exemples.

Posteriorment són els mateixos muntanyencs els qui realitzen el socors de 
manera voluntària, amb la presència de la Guàrdia Civil, que havia d’aixecar 
l’atestat judicial. Al segle XIX hi ha testimonis d’evacuacions de passatgers de 
carruatges atrapats als ports de muntanya pel temporal.

A Catalunya les primeres referències es remunten a l’any 1906, en un 
escrit publicat al butlletí de febrer del 1953 del Centre Excursionista de Cata-
lunya (primer club fundat a l’Estat espanyol, el 1876), on es posa de manifest 
un augment de l’activitat muntanyenca i també dels accidents.

Al suplement número 416, del 1930, del Butlletí Excursionista de Cata-
lunya s’informa del curset “Els primers auxilis en els accidents d’alpinisme i 
esports de neu”, organitzat pel soci Dr. LI. Ribó. 

Els muntanyencs, en l’àmbit de cada club, es comencen a organitzar. El 
1944 el Club Muntanyenc Barcelonès és el pioner en salvaments de muntanya 
i edita al seu butlletí l’article “La reglamentació dels grups d’auxili a munta-
nya i elements integrants”, que dóna unes normes generals per als voluntaris 
que desitgin formar part del grup i que han de tenir una mínima experiència i 
uns coneixements bàsics. 

El 1947 el Centre Excursionista de Catalunya crea el grup de salvament 
Germandat de Sant Bernat, amb les llistes dels membres voluntaris i dels 
mitjans de transport que disposaven. Tant el Club Excursionista de Gràcia 
com el consell general de la Unió Excursionista de Catalunya, amb totes 

En els últims 
anys els esports 
de muntanya 
han experimentat 
un important 
creixement.
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les seves delegacions, hi van col·laborar activament amb les seves seccions 
d’escalada.

A l’anuari de la Federación Española de Montañismo del 1956 s’obser-
va el gran augment dels accidents a muntanya i, en aquest mateix anua-
ri, hi consta la creació dels Grups de Socors a Muntanya (GSM). El primer 
d’aquests grups es crea a Catalunya. El president és Carles Pujol, del Club 
Muntanyenc Barcelonès, i els vicepresidents són J. M. Sala, del Centre Ex-
cursionista de Catalunya; Josep Silva, del Club Muntanyenc Barcelonès; Jordi 
Duixans, de la Unió Excursionista de Catalunya, i Enric Manubens, del Club 
Excursionista de Gràcia.

També hi havia una bona col·laboració per part de la Guàrdia Civil de 
Muntanya i de l’Escola Militar de Muntanya de Jaca en alguns rescats. 

El 1960 els doctors Figueras, Castelló i Perelló organitzen xerrades sobre la 
primera ajuda en accidents a muntanya per a tots els clubs catalans federats.

A partir del 1967 el GSM passa a ser una secció dins de les diverses re-
gions de l’Escuela Nacional de Alta Montaña (ENAM), per disposició de la 
Federación Española de Montañismo. Més tard, en crear-se la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya, passa a l’Escola Catalana d’Alta Muntanya 
(ECAM). És nomenat responsable de la part de medicina i tècnica el Dr. Marià 

Podem dir que el 
socorrisme a la muntanya 

va néixer en el moment 
en què els homes 

van començar a recórrer 
les muntanyes.
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Anglada. S’organitzen cursets i conferències sobre socorrisme en tots els cur-
sos d’escalada i alta muntanya i es fan sortides pràctiques de salvament, fins 
aconseguir un excel·lent nivell del personal voluntari. 

Aquest auxili de voluntaris civils suposava que aquests es traslladessin des 
de zones allunyades d’on ocorrien els accidents, deixaven la feina i usaven 
el seu propi material per al rescat. Es van crear dipòsits de material —“nius 
de material d’auxili”— en zones de muntanya sense guarda i en refugis amb 
guarda, completament equipats per a qualsevol rescat i, segons les zones, 
amb el tipus de material més idoni. Així i tot, la rapidesa de resposta no era 
suficient i es va demanar a la Federación Española de Montañismo i a l’Admi-
nistració un servei de rescat professional.

Si era als quarters on es rebia la primera notícia dels accidents i si eren els 
guàrdies civils els qui acompanyaven els muntanyencs voluntaris per aixecar 
l’atestat, estava clar que era la Guàrdia Civil qui havia d’assumir la responsa-
bilitat del rescat.

Així doncs, el 1967 es creen les Unidades de Esquiadores-Escaladores de 
l’esmentat cos, que tenien participació activa al Pirineu i als Pics d’Europa, 
“con miras a lograr una mayor eficacia tanto en la búsqueda y rescate de 
accidentados como en los servicios peculiares del Cuerpo”. Les primeres uni-
tats foren les de Jaca (1968), Boltaña, Granada, Navacerrada i Reinosa, que 
començaren a augmentar el seu nivell tècnic amb experiència i cursos.

El 1981 aquestes unitats es reorganitzen i canvien la denominació per la 
que coneixem actualment: GREIM i EREIM (Grupos y Equipos de Rescate e 
Intervención en Montaña). El centre de formació passa a denominar-se CAEM 
(Centro de Adiestramientos Especiales de Montaña).

Anunci d’un curset 
de primers auxilis 
al Butlletí
Excursionista
de Catalunya,
l’any 1930.
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A principis dels anys 90 es crea l’actual Servicio de Montaña de la Guardia 
Civil, que rep, per realitzar gran part dels rescats, el recolzament de les Uni-
dades de Helicópteros del Cuerpo. L’èxit del servei realitzat pels GREIM en 
els seus primers deu anys de vida, amb la nova organització i desplegament, 
va dur l’any 1991 a la CISA (Comisión Internacional de Socorro Alpino) al 
reconeixement del Servei de Muntanya de la Guàrdia Civil com un dels quatre 
millors del món, junt amb els de França, Suïssa i Àustria.

A Catalunya, segons el decret de la Generalitat de Catalunya número 
171/81, del dia 26 d’agost del 1981, es crea la Coordinadora de Salvaments 
Especials de Catalunya. En formen part la Creu Roja, els Bombers de Barcelo-
na, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, la Federació Catalana 
d’Espeleologia i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, i hi assisteix també 
la Guàrdia Civil. La presidència de la coordinadora l’ocupa el director general 
de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de Catalunya.

L’any 1987, tres entitats excursionistes del Barcelonès —el Centre Excursi-
onista de Catalunya, el Club Excursionista de Gràcia i la Unió Excursionista de 
Catalunya de Barcelona— varen voler omplir el buit força important dins del 
món excursionista català deixat per la desaparició, l’any 1981, dels Grups 
de Socors en Muntanya, que havien dut a terme les tasques de formació, pre-
venció i rescat durant més de 25 anys. D’aquesta necessitat va sorgir la idea 
de crear un curs prou ampli, dirigit a tots els muntanyencs, on es tractessin 
els temes més adients sobre seguretat, prevenció i actuació davant els acci-
dents de muntanya. Així va néixer el Curs de Medicina i Socors de Muntanya, 

Les entitats organitzen cursets i conferències sobre socorrisme, com l’actual Curs de 
Medicina i Socors de Muntanya.
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coordinat per Pere Rodés i Xavier Beltran, que el 2010 va celebrar la vintena 
edició. 

Entre els anys 1983 i 1985 es va crear la Sociedad Española de Medicina 
y Socorro en Montaña (SEMAM) i a Saragossa i Jaca, es va celebrar el primer 
Congreso SEMAM. 

L’organisme internacional que aglutina tots els esforços és la Comisión 
Internacional de Salvamento Alpino, la IKAR/CISA o CISA-IKAR (Centre In-
ternationale de Secours Alpins / International Kommission für Alpines Reet-
tungsswesen / International Commission for Alpine Rescue Service), que va 
complir cinquanta anys el 1999, aglutina trenta-sis organitzacions de salva-
ment de diversos països i enregistra unes cinquanta mil operacions cada any.
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4. Gaudir amb seguretat

Francesc Alavedra i Papell
Ignasi Duran i Torrellas

Montserrat Tàrrech i Borràs
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No hi ha res més gratificant que sortir a la muntanya i fer activitats que ens 
omplin físicament i psíquicament.

 Per poder gaudir d’aquestes activitats cal estar preparat i haver fet un 
mínim d’entrenament físic i mental perquè el cos respongui als reptes que ens 
proposem.

Perquè aquests reptes es puguin assolir, cal conèixer els nostres potencials 
i les nostres capacitats, però també els límits i la resistència del nostre cos i 
de la nostra ment davant l’esforç i el cansament que l’activitat triada ens pot 
representar.

Per tant, és aconsellable tenir en compte un entrenament previ, una bona 
alimentació, un material adequat per a cada activitat i entorn, i no és sobrer 
haver preparat la sortida mentalment i psicològicament i haver valorat possi-
bles riscos o adversitats i com poder-los fer front.

4.1. L’entrenament. Com preparar-se per 
anar a la muntanya

4.1.1. QUÈ ÉS ENTRENAR? (DEFINICIÓ)
L’entrenament és la pràctica de mesures higièniques i exercicis per afavorir 

el desenvolupament físic i funcional del cos o d’una part d’aquest.
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L’entrenament físic ens condiciona modificacions estructurals i funcionals a 
l’organisme (a nivell muscular, cardiovascular i respiratori i endocrí). L’objectiu 
de l’entrenament és millorar el rendiment. Perquè sigui efectiu s’ha de fer de 
forma regular, seguint unes pautes correctes d’actuació, i ha de programar-se 
de forma individualitzada.

Un programa global d’exercicis per obtenir una bona condició física ha de 
tenir en compte:

– La flexibilitat.

– La resistència.

– La força.

– Els estiraments.

4.1.2. FLEXIBILITAT

És la capacitat de moure els músculs i les articulacions en tot el seu arc de 
moviment. Es desenvolupa amb els estiraments.

Tendeix a decréixer des de molt joves i contribueix a:

– La relaxació i l’alleugeriment del dolor muscular.

– La prevenció dels problemes d’esquena, sobretot a la zona lumbar.

– La millora de la capacitat d’equilibrar la postura.

– Una recuperació més ràpida després de la fatiga.

– La prevenció de les lesions.

4.1.3. RESISTÈNCIA

És la capacitat física per mantenir una activitat amb una intensitat concreta 
i durant un temps determinat, és a dir, la capacitat de mantenir l’esforç sense 
que disminueixi el rendiment.

A nivell psíquic, és la capacitat de mantenir l’esforç el màxim temps possible 
i, a nivell físic, és la capacitat d’adaptació per retardar l’aparició de la fatiga.

Es relacionen amb la resistència activitats com caminar, fer fúting, córrer, 
nadar, anar en bicicleta, fer aeròbic, etc.

Per entrenar-la i millorar-la, el nombre d’entrenaments variarà d’una per-
sona a una altra, però està en unes dues o tres sessions per setmana. Convé 
mantenir una línia equilibrada, no és lògic entrenar una setmana cada dia i la 
següent només un dia. Cal que porteu roba adequada al temps.

Ajuda a millorar la capacitat cardiovascular i respiratòria i tonifica els mús-
culs exercitats.

Alguns consells per a l’entrenament de la resistència serien:

– La sessió l’heu de començar després de fer l’escalfament.

– No heu d’entrenar en hores de molt fred o calor.

– Cal que porteu roba d’abric.
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