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El passat 8 d’octubre, ara ja fa gairebé un mes, vàrem iniciar el curs amb una sortida força remullada i una mi-
ca accidentada, la Canonja - Cambrils. Com ja sabeu, tot i ser un recorregut pràcticament planer i sense cap 
mena de dificultat, una companya nostre va tenir la desgràcia de relliscar i trencar-se el braç. Sortosament, pel 
fet de trobar-nos en una zona urbana, l’incident es va poder solucionar de manera fàcil i ràpida. 
 
Ara bé, aquest cas porta a plantejar-nos novament la qüestió dels possibles accidents que es poden produir du-
rant les nostres sortides. Per tal de minimitzar el risc de tenir accidents es procura fer una tasca de prevenció; 
normalment els senders transcorren per camins “fàcils” i quan s’ha tingut coneixement de l’existència d’un 
tram especialment conflictiu s’ha intentat buscar una alternativa. De totes maneres, algunes vegades aquesta 
prevenció no és respectada i hi ha senderistes que malgrat les recomanacions opten per les vies “difícils” (re-
cordeu la “baixada” dels pics de Casamanya). 
 
Amb la minimització del risc, però, no n’hi ha prou; l’accident de l’última sortida n’és un exemple. Cal preveu-
re què fer en cas d’accident i, en particular, com s’ha de produir l’evacuació, si és necessària, en una zona de 
muntanya. Normalment aquestes evacuacions s’han de fer per mitjà aeri, amb helicòpter (tots recordem el cas 
de la nostra companya Viky a la cresta de les Agudes). El problema és qui es fa càrrec de les despeses que 
comporta una evacuació d’aquest tipus; si l’accidentat no té una assegurança que ho cobreixi ha de pagar-ho de 
la seva butxaca. 
 
És per això que es recomana que les persones participants a les sortides de senders es federin, és a dir, es facin 
la targeta federativa (de la FEEC), perquè amb aquesta targeta es disposa d’una assegurança que cobreix els 
possibles accidents que es puguin produir durant les sortides. La targeta té diferents modalitats segons el tipus 
d’activitats que es pensin fer, des de senderisme, que és la que ens correspon, fins la pràctica d’escalada d’alta 
muntanya; la modalitat de senderisme és la més econòmica. 
 
En determinades activitats de l’AE Talaia, per exemple, a les sortides de muntanya, ja és obligatori estar fede-
rat per poder participar-hi. De moment, a les sortides de senderisme només és una recomanació. De totes ma-
neres, cada vegada hi ha més pressions per part de l’administració perquè les activitats que s’organitzen des de 
les societats, empreses d’aventura, ... tinguin les corresponents assegurances específiques.   
 
Dit tot això només queda recordar-vos que el proper diumenge dia 19, després de la Fira, farem l’etapa següent 
del GR-92, de Cambrils a l’Hospitalet de l’Infant, amb uns 15 km de recorregut. L’itinerari segueix ran de mar 
però aquesta vegada per un entorn més natural, no tan urbanitzat. 
 
 
 
Salutacions.   
 
NOTA (1): Si voleu rebre la informació per correu electrònic envieu un missatge a:   agusti.poch@upc.edu 
NOTA (2): La reunió per parlar de la possibilitat de treure ??? de la Junta es farà el divendres 1 de desem-
bre, a dos quarts de vuit del vespre, al local social. 
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