13

A LA MUNTANYA,
AMB SEGURETAT
ALT PIRINEU
I ARAN

COMISSIÓ TÈCNICA
ACCIDENTABILITAT EN MUNTANYA
I SEGURETAT VIÀRIA

Distribució dels rescats per tipologies, 2017

OBJECTIUS

Rescat de muntanya 835

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
Direcció General de Joventut (Jaume Solsona).
Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció
General de Polítiques de Muntanya (Albert Alins,
Xavier Civit, Agustí Abdon), IDAPA (Pere Porta;
Arcadi Castilló, coordinador), ICGC (Glòria Martí),
Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici (Josep Maria Rispa), Parc Natural del CadíMoixeró (Joan Casòliva), Parc Natural de l'Alt Pirineu
(Marc Garriga). Departament d'Interior, Bombers
(Franc García, Juanmi Riu), Mossos d'Esquadra
(Manel Batllori, Ramón Arqué), Protecció Civil (Xesca
Baró). Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Agents Rurals (Miquel Arilla).
Departament d'Ensenyament, IES de la Pobla de
Segur (Ramon Jordana). Departament de Salut
(Yolanda Rubio; Anna Rosa Comes, dinamitzadora).
Consell Comarcal del Pallars Jussà (Jordi Castilló),
Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Pepa Cecília,
Josep Lluís Piqué), Conselh Generau d'Aran (Joan
Canalias, Jordi Gavaldà), Consell Comarcal de l'Alta
Ribagorça (Lluís Florit), Consell Comarcal de l'Alt
Urgell (Godofredo García), Consell Comarcal de
la Cerdanya, Ajuntament de Tremp (Josep Àngel
Alert), Ajuntament de la Torre de Capdella (Silvia
Coll, Marga Vidal), Diputació de Lleida (Gonçal
Portabella). Col·legi Oficial d'Infermeria (Montse
Navarra), UGT (Miquel Bailac), Terrelló (Carlos
Guardia), FEEC (Josep M.Silvestre, Lluís Bernardo),
Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats
Muntanya (Joaquim Alsina), Mancomunitat
d'Estacions d'Esquí de Fons (Imma Obiols),
Associació Taxistes del Pirineu (Rosa Gabarra,
Marcos López), Meteopirineus (Albert de Gràcia),
Patronat de Turisme de la Vall de Boí (Montse
Señís), Associació Marques de Pastor (Mireia Font).
Hospital de Cerdanya (Xavier Caralt), Servici Aranés
de Benèster e Salut (M. Àngels Borràs)

Rescat en coves i pous 6
Recerca i/o rescat en medi fluvial
(rius, barrancs, llacs) 58
Recerca i/o rescat en medi marítim 99
Recerca persones perdudes 450

Els rescats de muntanya
representen entorn del 60%
dels rescats.

El nombre d'intervencions en rescats que fan els
bombers al medi natural a Catalunya creix any rere
any, i se situa actualment entorn dels 1.500. El fet és
especialment rellevant a les zones de muntanya (amb
el 60% del total de rescats), cada cop més freqüentades i on els accidents s'han doblat en els darrers deu
anys.
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855

1.049

Salvaments al
medi natural

/ ENTORN

•A
 conseguir que els nombrosos turistes
i visitants de les zones de muntanya, en
molts casos desconeixedors del medi
muntanyenc, puguin gaudir-ne amb
seguretat i satisfacció, i també amb una
actitud més responsable vers l'entorn en
totes les seves dimensions (medi natural,
població local, etc.).
•P
 romoure que els agents turístics del
territori muntanyenc, tant els professionals
de la informació turística com els
que no ho són, informin i comuniquin
adequadament els visitants en matèria de
seguretat i respecte a la muntanya.
•M
 illorar l'eficàcia del sistema de rescats a la
muntanya, implantant una xarxa de punts
d'informació 112 amb cobertura telefònica
garantida.

PASSOS SEGÜENTS
• Dissenyar, editar i difondre la guia de recomanacions per als prescriptors (informadors turístics, empreses d'activitats turístiques, allotjaments, mitjans de transport,
comerços i restauració, etc.).
• Produir i instal·lar els senyals d'emergència
112.
• Crear i dinamitzar una plataforma de treball
permanent que serveixi per coordinar i formar en matèria d'accidentalitat a la muntanya.
• Interlocutar amb els sindicats i les administracions per incorporar les problemàtiques
específiques de la muntanya als protocols
de seguretat laboral.

•C
 onvertir la comissió de treball en una
plataforma permanent que permeti
abordar temes de coordinació i
formació de tots els agents implicats en
l'accidentalitat a la muntanya.

RESULTATS
2010

2014

2017

• Edició d'una guia de recomanacions dirigida als
col·lectius locals que tenen relació directa amb
els visitants dels territoris de muntanya per tal
que rebin una informació adequada, completa i
rigorosa que els permeti gaudir de la muntanya
amb seguretat i respecte.
• Implantació d'una xarxa de 150 senyals 112 amb
cobertura telefònica garantida i geolocalitzades.
• Incorporació de la problemàtica de l'accidentalitat a la muntanya en l'àmbit de la salut laboral de
tots aquells col·lectius professionals que treballen
habitualment en aquest medi.
A qui s'adreça la guia?
Informadors
turístics

Empreses
d'activitats
turístiques

Allotjaments

Mitjans de
transport

Directa

Comerços i
restauració

Indirecta
Demanda d'informació per part dels visitants

