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RESUM 

Introducció: La pràctica d’esports al medi natural, especialment el senderisme, ha 

experimentat un notable augment entre la població en els darrers anys, fet que ha 

comportat un ascens en l’accidentalitat i el nombre d’intervencions realitzades pels 

serveis de rescat estatals. Des d’una perspectiva infermera, aquesta situació 

s’interpreta com un problema de salut pública en la qual s’ha d’intervenir impulsant 

activitats i campanyes que permetin difondre els coneixements necessaris per a 

disminuir l’accidentalitat i minimitzar-ne les conseqüències. 

Objectiu: Elaborar una guia de pràctica clínica amb la finalitat de prevenir 

l’accidentalitat d’excursionistes amateurs en muntanya i proposar una intervenció 

clínica precoç en cas d’accident. 

Metodologia: L’elaboració del treball s’ha dividit en dues etapes, per una banda, s’ha 

realitzat una cerca per avaluar i analitzar l’accidentalitat recollida en muntanya. D’altra 

banda, s’ha elaborat l’esborrany de la GPC amb propostes de prevenció i 

intervencions de primers auxilis.  

Conclusions: El senderisme és una de les activitats esportives on més nombre 

d’intervencions realitzen els grups de rescat estatals, tot i això, no s’ha d’interpretar 

com una activitat perillosa, sempre i quan es realitzi des d’una pràctica conscient i 

responsable. La popularitat de la pràctica esportiva en l’àmbit natural va en augment 

gràcies als avenços de la societat actual i l’impacte posterior al confinament per 

COVID19. Aquests desencadenants han afavorit l’aparició d’un nou perfil de 

senderista, caracteritzat per un baix nivell físic, falta d’experiència i consciència 

preventiva, augmentant l’accidentalitat i nombre d’intervencions. Motiu pel qual, es fa 

d’evident importància la necessitat d’impulsar activitats preventives per afavorir que 

s’acudeixi a la muntanya amb les condicions òptimes de seguretat. 

Paraules clau: Accidentalitat en muntanya, guia de pràctica clínica, primers auxilis en 

muntanya, prevenció, senderisme.  

 

 



 

    

 

RESUMEN 

Introducción: La práctica de deportes en el medio natural, especialmente el 

senderismo, ha aumentado notablemente entre la población en los últimos años. En 

consecuencia, se ha producido un ascenso en la accidentabilidad y el número de 

intervenciones realizadas por los servicios de rescate estatales. Desde una 

perspectiva enfermera, este hecho se interpreta como un problema de salud pública, 

dónde se tiene que intervenir impulsando actividades y campañas que permitan 

difundir los conocimientos necesarios para disminuir la accidentabilidad y minimizar 

sus consecuencias.   

Objetivo: Elaborar una guía de práctica clínica con la finalidad de prevenir la 

accidentabilidad de excursionistas amateurs en montaña y proponer una intervención 

clínica precoz en caso de accidente. 

Metodología: La elaboración del trabajo se ha dividido en dos etapas, en primer lugar, 

se ha evaluado y analizado la accidentabilidad recogida en montaña. En segundo 

lugar, se ha elaborado un borrador de la GPC con propuestas de prevención e 

intervenciones en primeros auxilios. 

Conclusiones: El senderismo es una de las actividades deportivas con mayor número 

de intervenciones recogidas por parte de los grupos de rescate estatales. A pesar de 

ello, no se tiene que interpretar como una actividad peligrosa siempre y cuando se 

realice desde una práctica consciente y responsable. La popularidad del senderismo 

va ascendiendo gracias a los avances de la sociedad actual y el impacto posterior al 

confinamiento por COVID19, estos desencadenantes han favorecido la aparición de 

un nuevo perfil de senderista, caracterizado por un bajo nivel físico, falta de 

experiencia y consciencia preventiva, aumentando la accidentabilidad y el número de 

intervenciones. Por este motivo, se hace evidente la importancia de impulsar 

actividades preventivas para favorecer que se acuda a la montaña con las condiciones 

optimas de seguridad. 

 

Palabras clave: accidentalidad en montaña, guía de práctica clínica, primeros auxilios 

en montaña, prevención, senderismo.  



 

    

 

ABSTRACT 

Introduction: The practice of sports in the natural environment, specially hiking, has 

increased among the population in the latest years, consequently, the accident rate 

and the number of the rescue group interventions have increased. From a nursing 

perspective, this fact has to be seen as a public health problem, in which we must 

intervene by promoting activities and campaigns that allow to give knowledge to the 

hikers in order to decrease the accident rate and minimize the consequences.  

Objective: Develop a clinical guideline in order to prevent hiker’s accidents in 

mountain and suggest a clinical intervention in case of accident. 

Methodology: The work process has been made in two phases. Firstly, a search to 

evaluate and analyze the mountain accident rate. In second place, the develop of a 

clinical guideline draft with suggestions of prevention and first aid interventions. 

Conclusions: Hiking is one of the sports where the rescue groups have made a 

greater number of interventions, despite, it shouldn’t be seen as a dangerous activity, 

as long as it’s done in a responsible way. The practice of sports in natural environment 

has grown due to the society improvements and the following impact of COVID19 

lockdown. These aspects have boosted a new hiker profile, characterized by a low 

physical level, lack of experience and preventive awareness, increasing the accident 

rates. Therefore, it’s evident the necessity to promote preventive activities in order to 

encourage people to go to the mountains with optimal safety conditions. 

Key words: Mountain accident rate, clinical guideline, first aid in mountain, prevention, 

hiking
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1. INTRODUCCIÓ 

En els darrers anys, s’ha observat un notable augment de la pràctica esportiva per 

part de la població, fet evidenciat per l’enquesta d’hàbits esportius a Espanya del 2020, 

on conclou que 6 de cada 10 persones practica esport, dels quals un 26’5% és 

senderisme i muntanyisme (1). 

Si parem atenció a aquesta pràctica esportiva, s’està observant un augment 

exponencial de l’accidentalitat a la muntanya desencadenat per diversos factors. Per 

una banda, el fàcil accés a cotes molt elevades i/o pròximes a cims gràcies a la millora 

dels vehicles i les vies d’accés (2,3). D’altra banda, trobem la facilitat d’accés als 

materials necessaris per realitzar l’activitat sense tenir coneixements tècnics previs i 

l’accés a informació a través d’internet i xarxes socials sobre vies i rutes. En tercer 

lloc, trobem l’aparició d’esportistes professionals que serveixen de font d’inspiració, on 

moltes persones es veuen influenciades per la facilitat relativa que ofereixen aquests 

atletes a l’hora de realitzar una activitat concreta, sobreestimant les pròpies qualitats i 

infravalorant perills (3). Aquest últim any, s’ha de sumar l’impacte causat per la 

pandèmia de COVID-19, posteriorment al confinament es va observar com l’ànsia 

acumulada, tant física com psíquica,  pels espais oberts i l’aire pur va comportar un 

augment en l’afluència de gent al medi natural (4,5). Tots aquests factors han propiciat 

l’aparició d’un nou perfil d’esportista, caracteritzat per un baix nivell de formació, tant 

físic com tècnic, i amb més facilitat per accedir a zones més perilloses, amb la qual ha 

comportat un augment exponencial dels rescats (2,6). 

Analitzant la situació des d’una perspectiva infermera, s’ha d’interpretar aquest 

augment dels rescats com un problema de salut pública, ja que és una situació que 

genera un impacte negatiu en el benestar dels individus que acudeixen al medi natural. 

Amb la finalitat de vetllar per la seva salut, és necessari impulsar activitats i 

campanyes que donin a la població que realitza activitats recreatives en el medi 

natural les eines i coneixements necessaris per a disminuir l’accidentalitat i minimitzar-

ne les conseqüències, millorant la seva salut i qualitat de vida (7).  
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2. MARC TEÓRIC 

2. 1. GRUPS DE RESCAT 

2.1.1. Història dels grups de rescat Espanyols 

La història dels grups de rescat Espanyols es remunta a la dècada dels 50 i 60, 

coincidint amb l’època de postguerra, on la nova societat espanyola reprèn la pràctica 

esportiva i apareixen noves modalitats tècniques com ara l’escalada o l’esquí, fet que 

comporta un augment dels rescats en muntanya, activitat portada a terme de forma 

voluntària pels mateixos muntanyistes, agrupats en clubs i federacions (3,8). 

Amb el temps es va demostrar que aquest mètode de funcionament no era prou 

efectiu, i el 1967 es decideix crear les Unitats d’esquiadors-escaladors de la Guàrdia 

Civil, que realitzaven actuacions als Pirineus amb agents voluntaris formats 

prèviament.  Tot i això, amb el pas del temps s’observa que la distribució del grup no 

era l’adequada i es decideix remodelar-lo el 1981, agafant com a referència la imatge 

del millor sistema de rescat europeu existent aleshores, el francès, així doncs es passa 

a crear la GREIM (Grup de rescat especial en intervenció en muntanya), conformat 

per guàrdia civil amb formació prèvia d’esquí, muntanya i primers auxilis. Amb els anys 

aquest servei s’ha anat dinamitzant i adaptant-se a les noves necessitats sorgides, 

distribuint-se geogràficament en aquelles àrees més operatives a nivell de rescats (3).  

Amb els anys, nombroses comunitats autònomes decideixen crear el seu propi grup 

de rescat, prenent com a referència l’estatal, amb l’objectiu de completar el sistema 

de prevenció i actuació davant d’urgències amb un personal qualificat i professional a 

la situació (3). 

 

2.1.2. Grups de rescat existents a España 

A nivell estatal, trobem un grup de rescat propi, el GREIM, òrgan depenent de la 

Guàrdia Civil. Aquest servei està en actiu des del 1981 i té com a funció, dins de l’àmbit 

de zones de muntanya i de difícil accés, el rescat de persones, investigar accidents, 

conservar la naturalesa, garantir la seguretat ciutadana en instal·lacions esportives de 

muntanya, pistes d’esquí i competicions esportives d’alta muntanya, col·laborar en la 

prevenció d’accidents i promoure la seguretat en muntanya (9). 

Està composta per diferents unitats, com són SEREIM (Secció de rescat i intervenció 

en muntanya), GREIM (Grup de rescat i intervenció en muntanya) i EREIM (Equip de 

rescat i intervenció en muntanya); Totes tres s’encarreguen del rescat de persones 
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que realitzen activitats en muntanya i a l’aire lliure, així com col·labora amb la policia 

judicial en zones d’altitud i difícil accés (9). 

Per tal de facilitar el funcionament de la unitat, 

aquesta està organitzada a través d’un òrgan central, 

amb seu a Jaca (Osca) i una organització perifèrica 

distribuïda entre els diferents massissos 

muntanyosos de la geografia espanyola, com són 

l’àrea de Jaca, Cangues d’Onís, Navacerrada, 

Granada i Vielha (il·lustració 1) (9). 

 

Actualment compten amb professionals especialitzats en muntanya, barranquisme, 

espeleologia i activitats aquàtiques. A més a més, també compten amb diferents 

dispositius, tan terrestres, aquàtics i aeris, per tal d’efectuar les actuacions pertinents 

(3,10).  

Si ens centrem en l’àmbit autonòmic, tan sols sis comunitats autònomes compten amb 

grups especials de rescat de muntanya, aquestes son Astúries (SEPA – Servei 

d’emergències del principat d’Astúries), Cantabria (SOS Cantabria 112), Madrid 

(GERA – grup especial de rescat en altura), Castella i Lleó (GRS – grup de rescat i 

salvament), País Basc (Ertzanitza) i Catalunya (GRAE – Grup de recolzament 

d’actuacions especials). Excepte les dues últimes comunitats autònomes, en la resta 

es dupliquen els serveis, ja que compten amb el propi grup de rescat autonòmic i la 

GREIM (3).  

 

2.1.3. Grup de rescat a Catalunya 

Si ens centrem en l’àmbit autonòmic Català, trobem una unitat dependent al cos de 

Bombers de la Generalitat de Catalunya, la GRAE, creada a principis dels anys 80 i 

denominada com a tal el 1997 (11). 

Es tracta d’una unitat especialitzada que dona resposta a salvaments i rescats en llocs 

de difícil accés i en el medi natural, ja sigui en muntanya, medi rural i fluvial i presta 

assistència sanitària immediata al lloc del sinistre. A més a més, també actuen en 

rescats urbans, viaris i tecnològics, així com en grans accidents i catàstrofes. D’altra 

banda, també s’encarreguen de difondre consells de risc preventius a la població, 

analitzar riscos i impartir docència i formació a futurs professionals (11). 

Figura 2: Desplegament territorial GREIM.        

Font: GREIM (9) 
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L’àmbit geogràfic d’actuació és tot el territori català, exceptuant Barcelona, ja que ja 

compta amb un cos propi de resposta a emergències. La GRAE té diferenciades dues 

unitats, per una banda, la unitat de rescat aquàtic, amb base a Cerdanyola, i la unitat 

especialitzada en rescats de muntanya i difícil accés, amb base als parcs 

professionals de Cerdanyola, la Seu d’Urgell i Olot, i als parcs voluntaris de la Pobla 

de Segur, Camprodon i Vielha (11).  

 

2.2. L’ACCIDENTALITAT A LA MUNTANYA 

Segons el comitè internacional de socorrisme alpí (CISA-IKAR), defineix els accidents 

en el medi natural com una acció que té com a resultat un dany o lesió involuntària, i 

que té lloc en un medi difícil, hostil i aïllat, és a dir, en un medi potencialment perillós 

per a la persona en el que no es pot accedir amb facilitat i sense risc, amb la qual és 

necessari utilitzar coneixements, tècniques o mitjans humans i materials concrets (2). 

2.2.1. Impacte de la pandèmia en l’accidentabilitat en la muntanya 

En les dades exposades a continuació, s’ha de tenir en compte un fet remarcable que 

ha alterat l’estadística del 2020: l’impacte causat per la pandèmia de COVID-19.  

Durant els mesos de març a maig, amb el confinament domiciliari per l’estat d’alarma, 

els serveis de rescat van realitzar escasses intervencions en l’àmbit natural. És a 

mitjans de maig, amb l’inici del desconfinament, quan es comença a donar més 

llibertat a la població per sortir de casa i realitzar activitats esportives. L’ànsia 

acumulada, tant física com psíquica,  pels espais oberts i l’aire pur ha comportat un 

augment en l’afluència de gent al medi natural, sorgint nous practicants caracteritzats 

per un baix nivell de preparació tant físic com tècnic, fet que ha propiciat un augment 

exponencial en el nombre de serveis realitzats pels diferents serveis de rescat (4,5). 

Les dades obtingudes recolzen la idea, ja que a Catalunya els rescats en muntanya 

van augmentar un 16%, al País Basc l’Ertzainza va registrar un augment de quasi el 

40% i a Aragó del 64% (5). 

També cal afegir que gran part de l’any, el govern central i les comunitats 

autonòmiques van imposar un confinament territorial, fet que va propiciar que la 

població realitzes activitat física en entorns més propers. Concentrant els rescats en 

les zones amb major població i disminuint les intervencions en aquelles zones més 

despoblades caracteritzades per rebre molts visitants (5). 



 

    

 

5 Gràfica 2: tipus de rescats realitzats l'any 2020.       

Font: GRAE (4) 

Gràfica 1: Rescats en muntanya per any  

Font: GRAE (4) 

2.2.2. Prevalença d’accidentalitat a Espanya 

Segons les estadístiques de la GREIM, el 2020 va realitzar un total de 791 rescats, en 

els quals es va atendre a 1127 persones. La modalitat esportiva més freqüent en 

motivar els rescats, acumulant una taxa del 32% en federats, i un 77% en no federats, 

va resultar ser el senderisme/muntanyisme (5). 

D’altra banda, la FEDME (Federació espanyola d’esports de muntanya i escalada), 

compta amb un comitè de seguretat que elabora una anàlisis d’accidentalitat en 

esports de muntanya amb les dades facilitades per tretze federacions autonòmiques i 

tres grups de rescat públics. Segons l’últim estudi publicat, l’any 2020, es demostra 

que la modalitat esportiva amb més accidentabilitat entre els integrants de la federació 

és el senderisme/muntanyisme (31%), seguit de les curses de muntanya (24%) i 

l’escalada en roca (13%) (7).  

Cal destacar que Aragó, concretament la província d’Osca, és la comunitat autònoma 

on més rescats ha realitzat el GREIM el 2020, concretament un 44% (5). Aquesta dada 

es repeteix cada any, l’explicació del fenomen és que hi trobem tota la zona del Pirineu 

aragonès, rica en rutes de senderisme (12).  

2.2.3. Prevalença d’accidentalitat a Catalunya 

El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, a finals d’any elabora un informe 

amb estadístiques pertinents a les actuacions realitzades per la GRAE al medi natural. 

S’evidencia que el tipus de rescat realitzat amb més freqüència des de l’any 2010 són 

rescats a la muntanya, essent un 60’7% sobre el total de rescats, seguit de la recerca 

de persones perdudes (28’58%) (4). 

Si parem atenció a l’any 2020, observem que el cos de bombers va efectuar 1009 

rescats en muntanya i 478 recerques de persones perdudes, any on la GRAE ha 

recollit més rescats fins aleshores (4).    
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2.2.4. Característiques dels rescats 

2.2.4.1. Resultat dels rescats 

Els rescats realitzats al Pirineu Aragonès entre els mesos d’estiu de 2014-2019 van 

tenir com a resultat un 57% de les víctimes estaven ferides, un 31% il·leses i un 2% 

va perdre la vida (13). 

Si analitzem l’estadística de la GREIM del 2020, on distingeix entre federats i no 

federats, observem que la taxa de mortalitat es duplica en esportistes no federats (8%) 

enfront dels federats (4%). Si ens centrem en els il·lesos, aquesta taxa també és major 

en esportistes no federats (49%) enfront els federats (43%). D’altra banda, si ens 

centrem en els rescats de persones ferides, trobem que és major en federats (57%) 

respecte els no federats (43%), ja que les activitats que realitzen aquest subgrup 

requereixen més nivell de tecnificació (7). 

2.2.4.2. Condicions meteorològiques 

Segons l’estadística d’accidentalitat en el Pirineu Aragonès recollida els mesos d’estiu 

entre el 2014-2019, el 81% dels accidents van tenir lloc sota condicions 

meteorològiques no adverses, és a dir, en dies clars o ennuvolats sense precipitació. 

Destaca que un 10% es va realitzar amb ventades i un 9% sota condicions adverses 

com ara pluja, neu o calamarsa (13). 

2.2.4.3. Estacionalitat del rescat 

Les dades recollides per la GRAE el 2020, mostren que gran part dels rescats tenen 

lloc a l’estiu (4), fet recolzat per altres estudis on classifiquen l’estacionalitat dels 

rescats en un 62% a l’estiu, seguit de la primavera (17%), l’hivern (12%) i la tardor 

(9%) (14). Els mesos d’estiu que recullen més actuacions son juliol i agost, observant 

una alça notable al juny (4,13,15,16).  

Pel que fa als dies de la setmana amb més accidentalitat, es situa el cap de setmana 

(40%) (4,13,16), de dilluns a divendres laborables la taxa de rescats es manté 

equitativa i a la baixa (13).   

2.2.4.4. Moment de l’activitat 

Segons l’accidentabilitat en el Pirineu Aragonés durant l’estiu dels anys 2014-2019 

evidencia que la majoria de rescats (69%) s’han realitzat en el moment en el que el 

senderista estava realitzant el tram de descens de l’activitat (13). 
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2.2.5. Perfil d’excursionista accidentat 

Al llarg de totes les actuacions realitzades pels serveis de rescat, és important definir 

el perfil d’excursionista amb què més sovint interactuen els grups de rescat.  

Segons els informes de la GREIM del 2019, el perfil de persona rescatada més repetit 

en federats es tracta d’homes d’entre 41-50 anys que acaben ferits practicant 

senderisme. Aquest perfil es modifica lleugerament si ho comparem amb el perfil 

d’esportistes no federats, on trobem homes d’entre 19-30 anys que acaben il·lesos 

practicant senderisme (7).  

2.2.5.1. Modalitat esportiva 

En primer lloc, tal com s’ha comentat en apartats anteriors, la modalitat esportiva més 

practicada per aquestes persones es tracta de senderisme/muntanyisme (3-5,7) 

(14,15), és a dir, activitat que requereix un nivell de tecnificació baix i una inversió 

econòmica inferior comparat amb altres esports del medi natural, així doncs, es tracta 

d’una modalitat esportiva de fàcil iniciació (14). 

2.2.5.2. Sexe 

Segons l’evidència, les diferències entre sexe és escassa. Segons l’estadística 

d’accidentalitat al Pirineu aragonès entre el 2014-2019 el 59% de rescatats van 

resultar homes i el 41% de dones (13). Dada que canvia amb els resultats del 2020, 

on es rescata més al sexe femení (55%) enfront del masculí (45%)(16).  

2.2.5.3. Grup d’edat 

Pel que fa al rang d’edat més accidentat, segons els informes de la GREIM del 2020, 

trobem en primer lloc les persones no federades de 19 a 30 anys (26%), les edats 

posteriors mantenen un rang similar i en menors d’edat representen el 7% dels rescats 

totals (5). D’altra banda, segons l’estadística d’accidentalitat dels Pirineus Aragonesos 

entre el 2014 - 2019, destaca que els últims dos anys els majors de 60 anys són el 

perfil d’excursionista més rescatat (23% el 2020 i 45% 2019) (13,16). 

2.2.5.4. Llicència federativa 

Segons les estadístiques de la GREIM del 2020, del total de rescats realitzats, el 25% 

corresponia a persones federades, enfront del 75% restant, corresponent a no 

federats (5). Alguns estudis conclouen que el subgrup de persones federades tenen 
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major coneixement i formació del medi i són més conscients dels riscos vinculats amb 

la pràctica esportiva. A més, destaquen que són més capaços de respondre de forma 

efectiva en qualsevol risc inesperat, com per exemple, les inclemències del temps, fet 

que explicaria la tassa menor de rescats en aquest subgrup (7). 

2.2.5.5. Mida del grup 

Pel que fa s la mida del grup, l’estudi d’accidentalitat al Pirineu Aragonès, reflexa que 

el 15% dels rescatats anaven sols, un 34% amb un acompanyant i un 30% en grups 

de més de tres persones (13). 

Segons els informes del GREIM del 2019, destaca que la major part dels accidents, 

un 79%, es produeixen en activitats no organitzades, és a dir, aquelles realitzades sol 

o amb altres persones al marge d’una entitat com ara un club, guia o empresa, enfront 

del 14% d’accidents que tenen lloc si es realitzen en una activitat organitzada (7). 

 

2.3. CAUSES D’ACTUACIÓ MÉS FREQÜENTS 

Per definir les causes que motiven les intervencions dels serveis de rescat, s’ha de 

tenir en compte que un accident pot tenir dos orígens diferents. Per una banda, la 

causa directa que ha provocat l’accident, i d’altra banda, els precursors, és a dir, les 

causes que han portat a una persona a trobar-se en la situació d’accident (5-7). 

Segons la GREIM, les causes més freqüents que porten als senderistes a precisar un 

rescat son, en primer lloc l’entrebanc (31%), extraviar-se1 (25%), problemes físics 

(13%), caigudes (12%) i enriscar-se 2 (10%) (5). Pel que fa als precursors del rescat, 

és a dir, les causes que han portat a una persona a necessitar els serveis de rescat, 

trobem amb més freqüència les associades al factor humà (80%), seguit de l’ambiental 

(15%) i el material (5%) (2,6). Associant-se majoritàriament a la falta de nivell tècnic 

i/o capacitat física, sobreestimar la ruta, una mala planificació de l’activitat, l’absència 

del material adequat i la falta d’atenció (7,17). 

Aquest fet es veu recolzat per diverses evidències, entre elles un estudi que analitzava 

els senderistes rescatats al Moncayo, cim més alt del Sistema Ibèric, on evidència que 

                                            
1 Extraviar: persona que ha perdut la ruta prevista o no sap arribar al punt de destí (7). 
2 Enriscament: situació en la que una persona es troba en una zona abrupta i no pot continuar la seva 

ruta, ni en ascens ni en descens (7). 
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no acudien amb el material tècnic adequat ja que el 15% dels rescatats no portava 

motxilla, el 96% acudien sense bastons i gairebé la meitat anaven sense piolet i 

grampons (18). Aquest estudi també conclou que moltes vegades els excursionistes 

acudeixen a la muntanya amb una important dependència tecnològica als mòbils 

d’última generació amb diverses prestacions. Quan aquest dispositiu falla degut a la 

inoperativitat o un error del sistema, fa que l’usuari que n’és dependent tingui 

problemes, sobretot d’orientació, i no pugui donar un avís als serveis de rescat en cas 

d’emergència (18). 

 

2.3.1. Tipus de lesions físiques 

Pel que fa a les lesions ateses pels serveis mèdics de rescat en alta muntanya, 

aquestes es divideixen en tres grans grups: d’origen traumatològic, mediambiental o 

mèdic (9,15,19). Segons un estudi retrospectiu descriptiu on analitza els casos atesos 

per la unitat de rescat d’Aragó del 061 durant 9 anys, descriu la prevalença de les 

lesions en un 84% d’origen traumatològic (15), distingint entre els mecanismes més 

freqüents: fractures (15%), traumatismes (11%), laceracions o contusions (5%) i 

esquinços (3%) (9,20,21); seguidament el 10% degudes al factor mediambiental i les 

condicions físiques de les persones, essent les més freqüents l’esgotament, la 

deshidratació, la hipotèrmia i el cop de calor (15,19) i el 6% d’origen mèdic, 

especialment patologies cardíaques o neurològiques (15). 

Focalitzant-se en les lesions amb més prevalença en muntanya, les d’origen 

traumatològic, trobem que la localització més freqüent és en membres inferiors 

(especialment en turmell i genoll) i extremitats superiors, seguit del tòrax i columna 

vertebral (15,19) i en menor percentatge, traumatismes cranials, característics dels 

accidentats en zones d’alta muntanya (3,20,22). 

La intervenció més comuna realitzada pels equips mèdics de rescat en muntanya és 

la immobilització d’extremitats, tècnica que com més precoçment es realitzi, més pot 

beneficiar al pacient, reduint-ne la seva morbimortalitat i mortalitat (15). D’altra banda, 

no s’ha trobat evidència respecte la freqüència en què es realitzen maniobres de SVB 

i SVA, tot i que certs estudis defensen que es realitzen escassament (15). 
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3. OBJECTIUS 

3.1. Objectiu general 

Elaborar una guia de pràctica clínica amb la finalitat de prevenir l’accidentalitat 

d’excursionistes amateurs en muntanya i proposar una intervenció clínica precoç en 

cas d’accident. 

 

3.2. Objectius específics 

A continuació s’exposen els objectius específics plantejats: 

- Descriure la prevalença d’accidents a la muntanya produïts a Espanya i 

Catalunya. 

- Conèixer les causes d’actuació dels serveis de rescat de muntanya més freqüents. 

- Descriure el perfil de l’excursionista accidentat. 

- Descriure els protocols bàsics d’intervenció precoç en primers auxilis.  

- Identificar les necessitats bàsiques per anar a la muntanya de forma segura. 

- Dissenyar un mètode promocional utilitzant els consells de seguretat i prevenció 

a la muntanya des de la perspectiva infermera. 

- Identificar els serveis de rescat existents a Catalunya i Espanya 
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4. MÈTODE 

4.1. TIPUS D’ESUDI 

Aquest projecte d’investigació consisteix en l’elaboració d’una guia de pràctica clínica 

(GPC) basada en evidència científica. 

4.2. CONTEXT DE L’ESTUDI 

Aquest estudi s’aplicarà en l’àmbit del lleure i esportiu dels ciutadans. A més a més, 

s’implicarà personal de l’àmbit sanitari i grups de rescat per tal de conscienciar i donar 

coneixements de primers auxilis a la població que acudeix al medi natural per realitzar 

activitats esportives i/o d’esbarjo.  

4.3. PARTICIPANTS 

La població diana a qui va dirigit el projecte, segons l’evidència del perfil excursionista 

accidentat, es tracta de dones i homes majors d’edat que practiquen activitats 

esportives de baix/moderat impacte no competitives com ara 

senderisme/muntanyisme en el medi natural de muntanya en períodes estivals, 

especialment en caps de setmana i festius i al marge d’entitats i/o activitats 

organitzades. 

4.5. TÈCNIQUES PER RECOLLIR LA INFORMACIÓ 

La realització d’aquest treball s’ha dividit en dues etapes. En primer lloc, es va realitzar 

una cerca respecte els diferents grups de rescat existents a nivell estatal, així com 

federacions i associacions relacionades en l’àmbit del senderisme en muntanya per 

tal d’avaluar i comparar les estadístiques realitzades per les pròpies organitzacions 

oficials respecte a l’accidentalitat en muntanya, d’aquesta manera es va poder definir 

una població diana i establir els continguts a incloure en la GPC.  

D’altra banda, la segona etapa ha consistit en elaborar una GPC amb recomanacions 

per acudir a la muntanya de forma segura i proposar intervencions de primers auxilis 

bàsics per a les situacions més freqüents que generen accidentalitat en muntanya o 

precisen de rescat entre els excursionistes amateurs.  

Metodologia de cerca 

Per tal d’elaborar la primera etapa, es va realitzar una cerca bibliogràfica per recopilar 

articles vàlids en diferents bases de dades, com són Pubmed, Cinahl, Google Scholar, 
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Scopus i Medline. En elles es va introduir l’equació de cerca [“accident rate" OR rescue 

AND mountaineering OR trekking OR hiking AND mountain]. A més a més, es van 

tenir en compte els criteris d’inclusió exposats a continuació per tal de reduir el nombre 

d’articles trobats inicialment: 

- Articles publicats entre el 2011-2022 

- Idioma: català, castellà i anglès. 

- Articles d’accés gratuït per als estudiants de la universitat de Lleida. 

Tot i això, la cerca no va tenir gaire èxit ja que es van haver de desestimar gran part 

dels articles ja que no profunditzaven en les estadístiques d’accidentalitat, per aquest 

motiu, es va decidir realitzar una segona cerca en les diferents fonts oficials i bases 

de dades dels diferents grups de rescat, federacions i associacions d’excursionisme. 

A continuació s’exposen les diferents entitats: 

Taula 1: Fonts d’informació per elaborar la primera etapa. 

Grups de rescat Federacions Associacions 
Institucions 

governamentals 

- GREIM 

- SEREIM 

- EREIM 

- SEPA 

- SOS Cantabria 112 

- GERA 

- GRS 

- Ertzanitza 

- GRAE 

- FEDME 

- FEEC 

- FAM 

- Montaña segura 

- CISA-IKAR 

- Govern d’Espanya 

(ministeri de cultura i 

esport) 

- Generalitat de 

Catalunya 

- Govern d’Aragó 

 

Per la segona etapa, l’elaboració de la guia, va haver dificultat per realitzar una cerca 

bibliogràfica acurada, ja que en tractar-se de primers auxilis bàsics per a la ciutadania 

sense coneixements mèdics previs, es van haver de desestimar majoritàriament tots 

els protocols i guies d’actuació clínics ja que anaven dirigits a personal sanitari i 

requerien d’un material sanitari concret. Per aquest motiu, en primer lloc, es va haver 

de desglossar la guia en diferents apartats i realitzar una cerca concreta per cada 

esdeveniment. Es va consultar diferents protocols i guies d’actuació clínica per definir 
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les patologies i conèixer com actuar des d’una perspectiva sanitària davant les 

diferents situacions. A continuació, es van consultar diferents fòrums d’entitats i 

associacions relacionades en l’àmbit de la muntanya i observar les actuacions que 

recomanaven al col·lectiu excursionista, tenint en compte en tot moment les guies 

clíniques oficials consultades prèviament per tal d’adequar i adaptar les actuacions a 

la població diana. 

Per tal de valorar si la literatura gris consultada era vàlida, es van seguir els següents 

criteris de validesa: 

- El nivell de reputació i reconeixement de l’organització que les elabora i/o dóna 

suport, com ara: organitzacions governamentals, institucions, associacions, 

fundacions i col·legis professionals. 

- Les credencials de formació de l’autor/a o els/les autors/es. 

- La metodologia seguida en l’elaboració del document. 

- Les referències bibliogràfiques o estudis validats que recolzen el document. 

- Les dates de publicació del document. 

- La qualitat del text escrit, parant especial atenció al llenguatge, l’objectivitat i que 

presenti una estructura clara. 

A continuació, s’exposa el llistat de la literatura consultada per tal d’elaborar la segona 

etapa del projecte: 

Taula 2: Fonts d’informació per elaborar la segona etapa. 

Entitats 

sanitàries 

Federacions i 

associacions 
Blogs Llibres i manuals 

- SEM 

- SAMUR 

- CatSalut 

- GANSVA 

- SES 

- SEUP 

- SEMI 

- ERC 

- SEMES 

- FEDME 

- FEEC 

- FAM 

- EEAM 

- Montaña 

segura 

 

- Encorda2 

- Barrabes  

- Club verticalia 

- Fundación 

manantial 

- Temas Pyrinaica 

- Revista oxigeno 

- Revista altitud 

 

- Manual de medicina de 

montaña y del medio 

natural. Enric Subirats  

- Socorrismo y medicina de 

ugencias en montaña. Enric 

Subirats 

- Manual d’urgències. Carlos 

Bibiano  

- Manual para residentes y 

médicos de família 



 

    

 

14 

4.6. INTERVENCIÓ 

La intervenció que es durà a terme és l’elaboració d’una guia de pràctica clínica (GPC) 

de primers auxilis per a població sense coneixements mèdics previs que acudeixen a 

la muntanya a realitzar activitats a l’aire lliure amb finalitats no competitives.  

Elaboració de la guia  

Per tal d’elaborar la guia, s’ha seguit el manual metodològic d’elaboració de guies de 

pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut (23). A continuació s’exposen les fases 

que es seguiran per l’elaboració de la GPC: 

1. Justificació, objectius i abastiment de la GPC 

En primer lloc, es delimitaran i justificaran les raons que han portat a elaborar la GPC. 

Seguidament, es definiran els objectius generals i específics que s’estableixen, així 

com l’àmbit d’aplicació i població diana. A més a més, també es definiran els 

continguts que pretén abordar la guia i els temes exclosos. 

2. Constitució del grup de treball de la guia i col·laboradors 

El grup de treball de la guia estarà estructurat de la següent manera: 

- Un equip coordinador, encarregat d’elaborar i proposar els objectius i els aspectes 

clínics als quals donarà resposta la GPC. 

- Un consell assessor que donarà suport en la revisió interna de l’esbós de la guia 

format per professionals de l’àmbit de les emergències extrahospitalàries i el rescat 

en muntanya. 

- Equip clínic multidisciplinari que s’encarregarà de l’execució del projecte. Aquest 

estarà format per professionals implicats en l’àmbit de les emergències 

extrahospitalàries, com ara infermers/es i metges/esses especialitzats en urgències 

extrahospitalàries i treballadors de grups de rescat en muntanya com ara 

bombers/es del GRAE. 

- Equip extern d’experts que donarà l’aprovat final a la GPC per publicar-la  

3. Formulació de les preguntes clíniques de la GPC 

A partir de la proposta inicial del grup coordinador, l’equip clínic es reunirà per 

concretar un llistat de les preguntes clíniques a les quals es donarà resposta a través 

d’evidència científica en la GPC. Es prioritzaran les situacions clíniques d’accident 

més freqüents experimentades en muntanya.  
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4. Cerca i selecció de l’evidència científica 

El procés de cerca i selecció de l’evidència científica per dur a terme la guia es dividirà 

en dues etapes. En primer lloc, s’identificaran exhaustivament els estudis primaris, 

guies de pràctica clínica i revisions sistemàtiques existents que donen resposta a cada 

pregunta plantejada en la guia des d’una perspectiva clínica. D’aquesta manera es 

podrà aconseguir una definició detallada de la patologia presentada, així com els seus 

signes i símptomes. 

La segona etapa, consistirà a realitzar una cerca més detallada enfocada a com 

abordar cada incident plantejat en la guia sense coneixements sanitaris previs. Per tal 

de dur-ho a terme, es realitzarà una cerca de protocols i manuals clínics 

extrahospitalaris ja existents, així com una revisió exhaustiva d’associacions, llibres, 

revistes i blocs relacionats en l’àmbit de la muntanya i les emergències 

extrahospitalàries.  

5. Avaluació i síntesis de l’evidència científica 

En aquesta etapa, l’objectiu serà avaluar la qualitat de l’evidència trobada i sintetitzar-

la. Per tal de dur-ho a terme, cada membre de l’equip clínic tindrà una intervenció de 

la guia assignada i s’encarregarà de realitzar una revisió i síntesis de l’evidència. Una 

vegada finalitzat el procés de síntesis, es reuniran tots els membres de l’equip clínic i 

formularan i resoldran dubtes, així com proposaran aspectes de millora si és 

necessari. Una vegada finalitzat aquest procés, intervindrà l’equip coordinador per tal 

de valorar la versió final de la síntesi de l’evidència. 

6. Formular les recomanacions 

Per tal de formular les recomanacions, el grup de treball haurà de valorar la qualitat 

de l’evidència cercada i el benefici-risc de la recomanació. Seguidament, hauran de 

procurar elaborar unes recomanacions concises, clares i fàcils de posar en pràctica. 

Cada membre de l’equip clínic elaborarà les recomanacions de les seves 

intervencions, seguidament aquestes seran aprovades per l’equip coordinador. Una 

vegada es tinguin totes les recomanacions, es reuniran tot l’equip clínic i assessor i 

aprovaran totes les recomanacions de la guia. 

7. Revisió externa de la guia 

Els/les revisors/es externs seran experts/es en el tema tractat en la GPC i revisaran 

l’esborrany final. 
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8. Aprovació del comitè ètic 

El comitè ètic d’investigació clínica (CEIC) té com a objectiu contribuir a la protecció 

dels drets i dignitat dels éssers humans, garantint l’adequació dels aspectes 

metodològics, ètics i jurídics de les investigacions que impliquen intervencions en els 

éssers humans.  

9. Actualització de la guia 

La guia s’actualitzarà entre els 3 i 5 anys posteriors a la realització de la primera edició 

definitiva de la GPC per tal de garantir la vigència de les recomanacions. 

L’actualització serà una oportunitat per incloure nova informació que no ha pogut estar 

present en l’actual versió. 

 

Estructura de la guia 

La guia està estructurada en dos apartats. En el primer bloc s’exposen aspectes i 

mesures a tenir en compte per planificar i organitzar la ruta, així com el material 

necessari per anar a la muntanya de forma segura i prevenir accidents. 

En el segon bloc, s’exposen tècniques bàsiques de primers auxilis a realitzar davant 

les situacions d’accident més freqüents, així com consells bàsics per contactar amb 

els serveis d’emergència i esperar-ne la seva arribada de forma activa. 

 

Desenvolupament de la guia 

Consultar Annex 1 per observar la guia completa. 

PORTADA 

INTRODUCCIÓ 

1. ACTIVITATS PRÈVIES A LA RUTA 

1.1. Planificar l’activitat 

1.2. Equipament 

1.2.1. La motxilla 

1.2.2. La farmaciola 

1.3. Senyalització de senders 

2. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT 

2.1. Protocol d’actuació davant d’accident (PAS) 

2.2. Comunicació 

2.2.1. Avisar al servei d’emergències 
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2.2.1.1. Comunicar-se sense cobertura 

2.2.2. Com donar coordenades 

2.3. Problemes derivats de l’entorn 

2.3.1. Agressions per fred: Hipotèrmia 

2.3.2. Agressions per calor: cop de calor 

2.3.3. Mal d’alçada 

2.3.4. Picada d’insectes i mossegades d’animals 

2.4. Problemes produïts per un accident 

2.4.1. Hemorràgia 

2.4.2. Cura de ferides 

2.4.3. Lesions en extremitats inferiors 

2.4.3.1. Esquinç 

2.4.3.2. Fractures 

2.4.4. Suport vital bàsic 

3. Espera activa: actuació a l’espera dels serveis de rescat 

3.1. Actuació davant l’arribada de l’helicòpter  

 

Promoció i difusió de la guia 

Per tal de fer arribar la guia de pràctica clínica a la població diana descrita a 

continuació s’exposaran una sèrie d’activitats que hi contribuiran: 

En primer lloc, una vegada l’esborrany de la GPC tingui l’aprovació dels revisors 

externs i del CEIC, es procedirà a la seva elaboració en format pdf, tractant de ser 

visual, esquemàtica i de fàcil lectura i comprensió per tal de cridar l’atenció dels 

lectors/es. Per dur-ho a terme es seguirà el model plantejat en l’annex 2. 

D’altra banda, s’identificaran les eines de comunicació més adequades per difondre la 

guia entre el col·lectiu excursionista amateur major d’edat i seguidament, s’iniciarà 

una campanya de difusió i promoció de la GPC durant el període primaveral per tal de 

donar a conèixer la guia abans d’iniciar la campanya d’estiu, que segons l’evidència, 

és quan la població acudeix més a la muntanya i augmenta la taxa d’accidentalitat i 

rescats. 

Per tal de donar difusió, s’establirà contacte amb diferents associacions i entitats 

excursionistes per tal que puguin difondre la guia entre els afiliats. D’altra banda, 

s’utilitzaran les xarxes socials d’Instagram i TikTok per publicar càpsules informatives 
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en format esquemàtic, així com vídeos visuals i breus que permetran fer-ne difusió, 

especialment al col·lectiu de població adulta jove. 

A més a més, s’elaborarà una pàgina web on aparegui la guia i comptarà amb un 

fòrum on els visitants podran deixar els dubtes i comentaris que puguin sorgir. També 

es facilitarà webs i manuals d’interès amb informació més detallada respecte al 

contingut tractat a la guia.  

D’altra banda, es contactarà amb els guardes de refugis de muntanya i  se’ls hi donarà 

una còpia de la guia en format paper perquè estigui a l’abast de totes aquelles 

persones que acudeixin al refugi i estiguin interessades a consultar-la. 

A més a més, es posarà en contacte amb el comitè català de senders de la FEEC i 

encarregats/ades dels diferents parcs naturals dels Pirineus per tal de demanar permís 

per col·locar codis QR amb accés directe a la GPC en zones a la vista com ara els 

pàrquings dels parcs naturals, cartells de senyalització dels senders, pissarres 

informatives dels refugis de muntanya, entre d’altres. 

 

Avaluació  

L’avaluació de la intervenció es realitzarà a finals d’any, una vegada hagi passat la 

campanya d’activitats estivals en muntanya.  

L’efectivitat de la GPC es valorarà a través de l’opinió dels mateixos usuaris que la 

consultin, a través d’una enquesta de satisfacció que es trobarà al final de la guia en 

format pdf i els lectors/es podran contestar voluntàriament. A més a més, aquesta 

enquesta també es difondrà per les mateixes xarxes socials, entitats i federacions que 

hagin participat i la mateixa pàgina web. 

En l’enquesta es preguntaran diferents ítems, que permetran avaluar els següents 

paràmetres: 

- Qualitat de la informació. 

- Utilitat de la guia. 

- Temes i continguts exposats. 

- Facilitat d’ús. 

- Funcionalitat 

- Format de la guia 

- Motivació dels usuaris 

- Satisfacció dels usuaris 
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D’altra banda, també s’observarà l’estadística facilitada per les pròpies pàgines 

web, parant compte en: 

- Tràfic en la pàgina web i xarxes socials 

- Temps de permanència en la pàgina web i xarxes socials 

 

4.7. CRONOGRAMA 

Per tal de dur a terme la intervenció, s’ha seguit un cronograma orientatiu. A 

continuació s’exposa el cronograma seguit per tal d’elaborar el projecte d’investigació. 

 

 

Una vegada elaborada la intervenció a realitzar, s’ha proposat un cronograma 

orientatiu i hipotètic que es seguirà per tal de d’elaborar i difondre la GPC, aquest es 

pot observar a l’annex 3. 

 

 2021 2022 
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Concretar tema d’estudi           

Definir objectius estudi           

Cerca bibliogràfica           

Redacció marc teòric           

Elaborar metodologia           

Elaborar borrador GPC           

Redacció conclusions           

Revisió externa           

Entrega del treball            

Elaboració presentació           

Exposició del treball           
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4.8. ASPECTES ÈTICS I LEGALS 

En primer lloc, s’ha de tenir en compte l’aprovació de la guia pràctica. Per aquest 

motiu, una vegada realitzat l’esborrany de la GPC s’haurà de revisar i validar per un 

grup d’experts, i posteriorment per la CEIC. Si aquest considera que la guia aporta 

beneficis i el percentatge de risc per empitjorar la situació clínica de la víctima es 

escàs, així com es respecten tots els aspectes ètics i legals, la guia podria ser portada 

a terme. 

Seguidament, per tal de posar en pràctica el projecte d’investigació, serà necessari, 

en primer lloc, comptar amb permís de l’associació de senders catalans de la FEEC 

per a poder col·locar els codis QR en els panells informatius dels diferents senders. 

D’altra banda, també haurem de comptar amb el suport de la FEEC per a poder posar-

nos en contacte amb els diferents refugis de muntanya que formen part de la 

federació. 

A més a més, s’haurà de posar en contacte amb els encarregats/edes dels principals 

parcs naturals catalans on es vol difondre els codis QR, com ara el Parc natural del 

Cadí-Moixeró, d’Aigüestortes i estany de sant Maurici, Parc natural de l’alt Pirineu, 

Parc natural de la muntanya de Montserrat i el Parc natural del Montseny, entre 

d’altres. 

 

5. LIMITACIONS I BIAIXOS 

A l’hora de buscar la informació per elaborar la guia de pràctica clínica, va haver-hi 

dificultats ja que al estar enfocada a ciutadania sense coneixements sanitaris, es van 

haver de desestimar molts protocols i manuals clínics degut a que la població diana 

no comptava amb el material ni coneixements mèdics que requerien les guies. Per 

aquest motiu, va ser difícil trobar evidència científica i fiable per recolzar els protocols 

i es van haver de revisar i descartar nombroses fonts d’evidència. 

D’altra banda, també va haver dificultat per cercar i analitzar l’estadística respecte a 

les taxes d’accidentalitat i el perfil d’excursionista accidentat més freqüent, ja que no 

existeix una base de dades ni organització que unifiqui les intervencions dels diferents 

grups de rescat, sinó que cadascun genera un informe independent i, per tant, hi havia 

dades molt variables. 
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6. DISCUSSIÓ  

El senderisme és una de les activitats esportives que acumula més nombre 

d’intervencions realitzades pels grups de rescat estatals, tot i això, no s’ha d’interpretar 

com una activitat perillosa, sempre i quan es realitzi des d’una pràctica conscient i 

responsable. S’ha de tenir en compte que patir una lesió física en muntanya pot tenir 

conseqüències més greus pel fet de trobar-se en un medi hostil i de difícil accés, 

comparat amb la mateixa lesió en un entorn controlat, com ara un poliesportiu (24).  

La popularitat de la pràctica esportiva en l’àmbit natural és un fet que va en augment 

gràcies als avenços de la societat actual. A aquest moviment, s’hi ha de sumar 

l’impacte de la pandèmia de COVID-19, on posteriorment al confinament s’ha observat 

com l’ànsia acumulada, tant física com psíquica, pels espais oberts i l’aire pur ha 

comportat un augment en l’afluència de gent al medi natural, protagonitzat per un nou 

perfil de senderista, caracteritzat per un nivell de tecnificació baix, falta d’experiència 

i consciència preventiva, fet que ha propiciat un augment exponencial dels riscos per 

fer intervenir els serveis de rescat.  

S’ha de tenir en compte que l’accidentalitat 0 en muntanya és una utopia, i per tant, 

sempre existirà, tot i això, tota persona té el dret i deure de practicar esport en 

muntanya amb les condicions òptimes de seguretat. Es fa d’evident importància 

impulsar activitats preventives que permetin aconseguir que els senderistes que 

acudeixen a la muntanya tinguin l’oportunitat de rebre eines per aconseguir una 

formació i coneixements mínims que els permetin evitar perills i assumir els riscos amb 

els coneixements adequats, així com disminuir o mitigar els efectes de l’accident un 

cop produït. 
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7. CONCLUSIONS 

A través d’aquest projecte d’investigació, s’han pogut resoldre els objectius plantejats 

i elaborar un esbós d’una guia de pràctica clínica que dona resposta a les necessitats 

observades per part de la població que acudeix a la muntanya a practicar senderisme. 

A continuació, es conclouen els resultats segons els objectius plantejats en el projecte. 

- Existeixen diversos grups de rescat, un d’ells actua a nivell nacional, el GREIM, i 

sis més ho fan en l’àmbit autonòmic (Astúries, Cantàbria, Catalunya, Castella i Lleó 

i Madrid). A Catalunya trobem la GRAE, òrgan depenent del cos de bombers de la 

Generalitat de Catalunya. 

- Pel que fa a la prevalença d’accidents, trobem que a nivell estatal, el GREIM va 

realitzar un total de 791 rescats, en els quals es van atendre a 1127 persones durant 

l’any 2020. Pel que fa a nivell autonòmic català, la GRAE va recollir el 2020 l’any 

amb més intervencions realitzades fins aleshores, i a Aragó, va concloure amb la 

comunitat autònoma on es van concentrar el major nombre d’intervencions, amb un 

augment del 64% respecte anys anteriors. 

- El perfil d’excursionista accidentat més freqüent, es tracta de dones i homes majors 

d’edat que practiquen activitats esportives de baix/moderat impacte no competitives 

com ara senderisme, en el medi natural de muntanya. Es caracteritzen per acudir 

en períodes estivals, especialment en cap de setmana i festius i al marge d’entitats 

i/o activitats organitzades. 

- Les intervencions clíniques més freqüents ateses pels serveis mèdics de rescat van 

destacar les lesions físiques d’origen traumatològic, especialment en les extremitats 

inferiors, ja que majoritàriament els accidents són a causa d’entrebancs o caigudes 

que tenen lloc durant el descens de l’activitat. Seguidament, s’evidenciaven les 

causes degudes a factors ambientals i de l’entorn com ara la meteorologia o 

l’alçada. Cal destacar que les lesions presentades van ser originades per 

precursors associats al factor humà, com ara errors en la planificació, baix nivell 

físic, material inadequat, la falta d’atenció i la dependència tecnològica a dispositius 

mòbils; totes elles es tracten d’errors evitables si es conten amb els coneixements 

i material necessari.  

- Per tal d’acudir a la muntanya de forma segura, és necessari dur a terme una 

preparació prèvia. Aquesta consisteix a planificar l’activitat tenint en compte la 

meteorologia, durada i capacitats físiques del grup. D’altra banda, és necessari 
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acudir amb el material adequat, calçat adaptat al tipus de terreny on es 

desenvoluparà l’activitat, roba de protecció i recanvi, motxilla amb provisions per 

les possibles adversitats i una farmaciola, entre d’altres. 

 

8. PROPOSTES DE FUTUR 

Des d’una perspectiva de futur, em plantejo una sèrie d’activitats i canvis que 

m’agradaria realitzar per tal de fer realitat aquest projecte perseguit al llarg d’aquests 

mesos. 

En primer lloc, em faria molta il·lusió poder portar aquesta guia a la realitat, realitzant-

ne la maquetació amb un format visual i comprensible que capti fàcilment l’atenció 

dels lectors/es. 

A més a més, em plantejo extrapolar aquest projecte a altres comunitats autònomes, 

especialment l’Aragonesa, ja que és una de les comunitats amb més rutes de 

senderisme i on més accidentalitat es recull. Per tal de dur-ho a terme, s’hauria de 

traduir la guia al castellà i posar-se en contacte amb entitats governamentals estatals 

i aragoneses per aprovar el projecte.  

En finalitzar un període de 3-5 anys, seria necessària realitzar una actualització de la 

GPC per tal de garantir la vigència de les recomanacions, vista també com una 

oportunitat per incloure nova informació que no ha pogut estar present en l’actual 

versió. 

D’altra banda, m’agradaria obrir un nou front i poder implicar al col·lectiu de població 

més jove en aquest projecte, especialment a nens i nenes que tenen interès per la 

muntanya, així com les seves mares i pares. Per tal de dur-ho a terme, seria adient 

contactar amb entitats escolars, casals i esplais per tal de difondre coneixements de 

prevenció i promoció de la salut en l’àmbit de l’esport i la muntanya, d’aquesta manera 

s’aconseguirà formar a un col·lectiu amb els coneixements necessaris perquè de cara 

a un futur, puguin acudir independent a la muntanya de forma segura gràcies a la 

formació rebuda. 
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ANNEX 1: ESBORRANY DE LA GUIA DE PRÀCTICA CLÍNICA 

PORTADA 

1. PREVENCIÓ 

1.1.Planificar l’activitat 

Una de les activitats més importants prèvies a realitzar una activitat a la muntanya és 

planificar-la. Això inclou (25-27): 

- Tenir en compte a nivell personal i grupal l’experiència prèvia en muntanya, 

capacitat física del grup i rang d’edats. 

- Planificar el tipus de ruta que es vol seguir, tenint en compte la data escollida, 

distància, temps i desnivell que suposarà. 

- Consultar guies, llibres, pàgines webs o blogs de muntanya referents a la ruta, 

tenint en compte que ha de ser una font fiable, actualitzada i completa. 

- Preveure el temps de duració de la sortida amb marge de seguretat, calculant un 

temps de sortida i arribada aproximats. 

- Establir punts de referència al llarg de la ruta per orientar-nos i assegurar que 

seguim la ruta prevista correctament i que es segueix l’horari previst. Aquests 

poden ser refugis, miradors, cascades, entre d’altres.  

- Preveu alternatives en cas de que la ruta s’hagi d’escurçar a causa d’incidències. 

- Consultar la meteorologia prevista pel dia de la excursió per tal de conèixer si ens 

trobem davant de les condicions adients per realitzar-la i preveure el material 

necessari. 

- Explicar a alguna persona de confiança que no participi en l’activitat, quina ruta es 

te pensat seguir, quants dies/temps està previst que duri (hora d’inici i arribada), 

els noms i telèfons de tots membres que hi participen. 

- Valorar la opció de contractar un guia davant de dubtes respecte dificultats 

tècniques o existència de punts perillosos, entre d’altres. 

- Es recomana acudir amb mínim 1-2 acompanyants per anticipar-se a incidències.  

 

1.2. Equipament 

- Calçat adequat, tenint en compte el terreny per on es desenvoluparà. Es 

recomana que tinguin sola amb tacs multidireccionals que permetin una bona 

adherència i que siguin botes altes per protegir el turmell. Es recomana que la 
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sabata porti una puntera de goma per reforçar la zona de la punta, turmell i lateral 

dels peus davant possibles contusions (28-30). 

- Es recomana l’ús de mitjons que s’ajustin al peu sense arribar a comprimir-lo,  i 

que sobresurtin per la part superior de la sabata sense fer arrugues (26). 

- Els bastons no son una eina imprescindible però cal tenir en compte que en 

recorreguts amb molt desnivell ens ajudaran a mantenir l’equilibri i evitar 

sobrecarregar els genolls. 

- Motxilla de mida adequada i que s’adapti al nostre cos per tal d’anar còmodes. 

Organitzar les coses dins de bosses de plàstic transparents, això permetrà una 

millor organització, aïllament i visibilitat sense haver d’obrir-ho. És aconsellable 

distribuir bé la càrrega de pes dins la motxilla, deixant a mà el que més 

probablement utilitzaràs durant la marxa. Per tal d’estar més confortable, és 

recomanable distribuir el pes, col·locant el material més lleuger i que menys 

s’utilitzarà a la part inferior i a la part superior i a prop de l’esquena el material més 

pesat per donar més estabilitat. També evitar col·locar objectes rígids i molestos 

a la part de l’esquena (26,30,31). 

 

1.2.1. La motxilla 

Tenint en compte que la major part de rescats es duen a terme en període d’estiu, a 

continuació s’exposa el material necessari per acudir a la muntanya de forma segura 

en període estival (25,26,32,33): 

- Aigua per hidratar-se, calcular-ne la quantitat preveient la durada i climatologia de 

l’activitat. Es recomana consumir 1’5 l al dia. 

    Per mantenir una hidratació adequada en períodes de molta calor es recomana 

beure aigua de forma regular, cada 15 minuts aproximadament (30).  

- Telèfon mòbil, per poder contactar amb el servei d’emergències. A més a més, és 

recomanable tenir-lo en mode estalvi d’energia/mode avió, la bateria carregada i 

guardat en una bossa estanca. Dur una bateria externa si se’n disposa (34).  

- Alimentació, segons durada de l’activitat i necessitats personals. Es recomana 

també portar alimentació energètica en les ocasions en les que es necessiti un 

aport addicional. 

- Protecció solar: crema solar, crema labial, ulleres de sol i gorra. 

- Kit d’eines, com ara una navalla, encenedor i xiulet. 
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- Llum frontal per si es fa fosc. Es recomana un frontal abans que una llanterna ja 

que ens permet tenir les mans lliures. 

- Documentació personal (DNI) i diners en efectiu.  

- Roba de protecció i recanvi: jaqueta impermeable preferiblement de color 

llampant, polar, guants fins, mocador tubular, gorro i mitjons de recanvi. La roba 

és aconsellable guardar-la dins d’una bossa de plàstic impermeable (26). 

 

1.2.2. Farmaciola 

La preparació de la farmaciola s’haurà de realitzar segons les pròpies necessitats, 

tenint em compte el pes i volum de la farmaciola i la durada de l’activitat. S’ha de 

procurar saber utilitzar tot el material que preparem dintre de la farmaciola. A més a 

més, es recomanable realitzar una revisió periòdica del material per assegurar-se que 

esta en bon estat, especialment abans d’iniciar l’activitat. 

El material bàsic que ha de portar una farmaciola per a senderistes consta del següent 

(35-38): 

o Medicació: 

- Analgèsic: Paracetamol, metamizol (nolotil) per incidents com ara fractures. 

- Antiinflamatori: ibuprofè  

- Llapis d’amoníac, com ara afterbite, per picades de mosquit o reaccions cutànies 
a plantes. 

- Medicació d’ús personal habitual, si es precisa. 

Altres medicacions que es podria recomanar a portar, sobretot en aquelles 

excursions més llargues: 

- Antihistamínic per possibles reaccions al·lèrgiques. 

- Antidiarreic: loperamida 

- Antiemètics: metoclopramida 

o Gel hidroalcohòlic desinfectant. 

o Suero fisiològic (unidosis). 

o Gasses i compreses estèrils. 

o Clorhexidina 

o Guants d’un sol ús. 

o Esparadrap 

o Apòsits 
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o Tires d’aproximació (“Steri-Strip”). 

o Sals minerals i/o suero oral per les deshidratacions. 

o Un sobre de sucre per les hipoglucèmies. 

o Manta tèrmica. 

o Vena elàstica mitjana, de gasa i/o de crepè (per embenats i immobilitzacions). 

o Estisores 

o Pinces  

o Mocador de tela gran en cas de necessitar un cabestrell. 

o Repel·lent de mosquits. 

o Apòsits hidrocoloides per les ampolles. 

o Bossa de plàstic pel material de rebuig. 

 

1.3. Senyalització de senders 

A Catalunya, existeixen tres tipus diferents de senders, aquets es distingeixen segons 

el color (39,40): 

- Sender de gran recorregut (GR), identificat amb els colors blanc i vermell. El seu 

recorregut es major a 50km. 

- Sender de petit recorregut (PR), identificat amb els colors blanc i groc. El seu 

recorregut comprèn de 10 a 50km. 

- Sender de local (SL), identificat amb els colors blanc i verd. El recorregut no 

supera els 10km. 

D’altra banda, existeixen diferents marques per senyalar els senders, com ara les 

marques de continuïtat, que consisteix en dos rectangles superposats, un de color 

blanc i l’altre amb el color del sender. Aquesta marca ens indicarà que s’ha de seguir 

recte per on marca la senyal. A continuació trobem les de canvi de direcció, format per 

dues traces perpendiculars de 90º. En tercer lloc trobem les de direcció equivocada, 

representada amb una creu (39,40).  
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2. ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT DURANT L’ACTIVITAT 

2.1. Protocol d’actuació davant d’accident 

Davant de qualsevol accident, s’haurà de procurar mantenir la calma i seguir 

l’esquema d’actuació PAS estès en tots els àmbits i clau per poder dur a terme una 

primera aproximació en primers auxilis.  Les sigles PAS fan referència a la inicial de 

l’ordre d’actuació ha seguir: protegir, alertar i socórrer (19,33,41-43). 

Protegir: 

En primer lloc, s’haurà de valorar si son necessàries mesures d’autoprotecció. 

Seguidament valorarem l’escenari i s’establiran les mesures de seguretat necessàries 

per protegir la zona d’actuació i la víctima. En cas de que la víctima es trobi en una 

zona de perill, intentar traslladar-la a una zona més segura. Si es sospita de lesions 

en columna vertebral, és recomanable no moure-la (19,33,41-43). 

Alertar: Donar l’avís al sistema d’emergències (1-1-2) per poder activar la cadena 

assistencial. Podem alertar de l’incident de diverses maneres, depenent dels 

dispositius electrònics i senyal de cobertura de la que disposem en aquell precís indret 

(33,41-43). 

Socórrer: atenció inicial a la víctima, l’objectiu és que la situació clínica d’aquest no 

empitjori mentre estem a l’espera dels serveis d’emergències. Durant el procés s’ha 

d’evitar moure a la víctima, exceptuant casos en que aquest es trobi en una zona de 

perill, on procurarem mantenir l’eix cap-coll-tronc en tot moment. És recomanable 

abrigar a la víctima, comunicar-se amb ella i transmetre-li clama. Si es te coneixement 

de primers auxilis, és el moment de posar-los en pràctica (19,33,41-43). 

 

2.2. Comunicació 

Per poder comunicar qualsevol incident s’utilitza un telèfon mòbil com a primera opció, 

tot i això, no s’ha de confiar totalment en aquests aparells ja que es pot quedar sense 

cobertura, bateria, trencar-se o perdre’s, entre d’altres, amb la qual haurem de saber 

utilitzar alternatives i coneixements de muntanya.  

2.2.1. Avisar al servei d’emergències 

En primer lloc, s’haurà de valorar la situació d’emergència o l’accidentat per tal de 

conèixer si es pot o no seguir amb l’activitat. Si és necessària la intervenció amb el 

servei d’emergències, es procedirà a trucar al 1-1-2 per tal d’informar de l’incident. En 
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la trucada es preguntaran dades rellevants per tal d’avaluar la intervenció, com ara 

una descripció del que ha passat, nombre de víctimes implicades i lesions aparents, 

la localització i meteorologia del lloc de l’accident i un número de contacte (19,37,44). 

 

2.2.1.1 Sense cobertura 

Per tal de realitzar una trucada al 112, és fonamental disposar de cobertura com a 

mínim 2G de qualsevol companyia telefònica, fet que no sempre es possible en 

muntanya. Si no disposem de cobertura, tenim diferents recursos (34,44,45): 

- Telèfon via satèl·lit: proporciona cobertura estable i uniforme en qualsevol lloc a 

cel obert. L’inconvenient és l’elevat cost econòmic del dispositiu. 

- Sistema de localització per satèl·lit (dispositiu SPOT): dispositiu més econòmic 

que permet enviar missatges pre-definits amb la nostra ubicació a familiars, amics 

i grups de rescat. 

- Refugis de muntanya: Si son d’ús lliure, trobarem un dispositiu anomenat Radio-

socorro d’avís directe al 112. Si hi ha un guarda, aquest probablement disposarà 

d’un telèfon satel·lial.  

- Realitzar un avís diferit, en les ocasions en les que no es disposa de suficient 

senyal per realitzar una trucada però si tenim prou intensitat de dades per enviar 

un SMS o missatge. Enviarem un missatge a algú de confiança facilitant de forma 

clara tota la informació que pugui resultar útil al 112. Tot i això, serà important seguir 

intentant trucar al servei d’emergències ja que no sabem si el missatge haurà 

arribat.   

- Per tal de buscar cobertura, el més recomanable és buscar-la en zones amb més 

altitud. En el cas de que la víctima només disposi d’un acompanyant, valorar si 

deixar-la sola o no, si l’acompanyant va a buscar cobertura, deixar la víctima 

abrigada en un lloc resguardat i apuntar-se les coordenades d’on es troba.  

 

2.2.2. Com donar coordenades 

Les coordenades es poden facilitar de diferents maneres: 

- Si disposem d’un dispositiu smartphone i cobertura 3G, accedirem al GPS d’aquest, 

i compartirem la ubicació mitjançant apps habituals com ara google maps o 

WhatsApp. Si només disposem cobertura 2G, copiarem les coordenades i les 
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enviarem a través d’un SMS a un contacte de confiança per a que les faciliti al 

servei d’emergències (34,44). 

- Descarregant-se prèviament una app específica com ara My112 que permet enviar 

les coordenades de la nostra posició al sistema del 112, sempre i quant tinguem 

cobertura 3G (44,46). 

- En tots els refugis i pals de cobertura hi ha una placa amb el número de matricula, 

dient aquest número a l’operador sabrà on es troba la persona que està trucant 

(45). 

 

2.3. Problemes derivats de l’entorn 

2.3.1. Agressions pel fred: Hipotèrmia 

Descens de la temperatura corporal per sota dels 35ºC degut a una exposició 

prolongada al fred. En aquest moment comencen a fallar els mecanismes corporals 

compensatoris i el cos perd més calor de la que pot generar (47-50). 

Símptomes: Son d’aparició lenta, caracteritzat per pell pàl·lida i freda, calfreds, 

tremolor (amb Tº molt baixes no hi ha tremolor), fatiga i debilitat, atàxia (deteriorament 

coordinació). En estadis més avançats d’hipotèrmia observarem: cianosi (coloració 

blavosa de la pell), trastorns de consciència (com ara deliri, somnolència i confusió), 

absència de tremolor i conductes irracionals i incoherents. A les parts més exposades 

al fred, especialment els dits, observarem pèrdua de sensibilitat, formigueig i 

envermelliment (47-51).  

Actuació: 

L’objectiu és que l’individu deixi de perdre calor i pugui recuperar-ne a mesura que rep 

ajuda. Les actuacions a realitzar mentre s’està a l’espera del servei d’emergències 

son les següents (48,49):  

- Si és possible, augmentarem l’activitat física, d’aquesta manera generarem calor. 

(Vigilar ja que en estats d’hipotèrmia pot haver-hi descoordinació, augmentant el 

risc d’accidents).  

- Buscar un lloc resguardat del vent i la humitat. 

- Aïllar a la persona de superfícies fredes amb l’ajuda de motxilles, plàstics, màrfega, 

coixins, branques, entre d’altres. 
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- Crear un ambient càlid per a la víctima, ja sigui dintre d’un sac de dormir escalfat 

prèviament per un altra persona, mantes tèrmiques de salvament (es recomana 

col·locar el costat platejat cap al cos per protegir del fred). 

- Si és possible, canviar la roba humida o molla per roba seca. Si no se’n disposa, 

escórrer al màxim la roba mullada. 

- Augmentar les capes d’abric, tapant a la persona amb jaquetes, mantes tèrmiques, 

i roba impermeable, d’aquesta manera ajudarà a crear una barrera de vapor. 

Important cobrir el cap i coll i protegir el tronc. 

- Si tenim la possibilitat, col·locar bosses d’aigua calenta o productores de calor en 

cap, coll, aixelles, engonals i al costat del tòrax, sempre i quant sense fer contacte 

directe amb la pell, s’han de protegir amb peces de tela. Si no disposem d’aquest 

material, aplicarem calor extern realitzant contacte pell amb pell amb algun membre 

del grup que es mantingui calent, a dins d’un sac de dormir o una manta. 

- No es recomana submergir les mans i peus en aigua tèbia i/o calenta o realitzar 

dutxes amb aigua calenta ja que hi ha risc de produir un shock per 

sobreescalfament.  

- Hidratar a la persona cada 15 min, sempre i quant estigui conscient. Ja sigui amb 

begudes ensucrades, a poder ser calentes, ja que li aportarà energia als músculs 

per a que comencin a tremolar i generin calor. 

- No donar alcohol ja que té un efecte vasodilatador que augmenta la pèrdua de calor. 

Tampoc donar cafeïna ni té ja que són diürètics lleugers i poden augmentar la 

deshidratació. 

- No fumar ja que fa un efecte vasoconstrictor que augmenta el risc de congelació. 

 

2.3.2 Agressions per calor: cop de calor 

Es tracta d’un augment de la temperatura corporal per sobre dels 39ºC. Té lloc quan 

un individu s’exposa a temperatures ambientals elevades i/o mentre es realitza 

exercici físic intens, és aleshores quan es produeix un error en la termoregulació del 

cos (52). 

Símptomes: 

Mal de cap, fatiga i debilitat, nàusees i vòmits, pell envermellida i calenta, suor, 

alteracions de l’estat mental (confusió, irritabilitat, deliri), dolor muscular i rampes 

(52,53). 
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Actuació: 

- A ser possible, portar a l’individu a un lloc fresc i sense l’exposició directa del sol. 

- Per disminuir la temperatura corporal de l’individu, treure capes de roba i col·locar-

lo estirada al terra en posició fetal i lateral al terra, d’aquesta manera augmentarà 

la superfície de pell en contacte amb l’aire (54). 

- Refredar el cos aplicant compreses o roba amb aigua tèbia-freda al front, nuca, 

aixelles, engonals i pit. Ventar-lo per afavorir la ventilació.  

- Si està conscient i orientada, administrar líquids per combatre la deshidratació. 

Ideal si disposem d’aigua, begudes amb sals minerals, sucres o isotòniques. 

Preferiblement no administrar líquids molt freds. 

 

2.3.3. Mal d’alçada  

Conjunt de signes i símptomes que poden afectar a les persones que realitzen un 

ascens de forma ràpida una gran alçada degut a que el cos no es capaç d’aclimatar-

se als canvis de pressió baromètrica (55).  

Símptomes: mal de cap, nàusees, vòmits, pèrdua de la gana i fatiga, entre d’altres. 

Majoritàriament son lleus i progressius, apareixen a les 2-12 hores després de 

l’arribada a la nova altitud (55).  

Actuació: 

Si presenta una simptomatologia lleu, parar l’activitat i fer repòs. Administrar líquids 

per combatre una possible deshidratació i consumir aliments energètics. Esperar 

aproximadament una hora, si s’observa que tot i això els símptomes no han cessat, 

iniciar el descens (56,57). 

Davant manifestacions suggestives de mal d’alçada més greu, el més recomanable 

és parar l’activitat i iniciar un descens progressiu fins que els símptomes cessin, 

aproximadament 300 – 1000m, depenent de l’individu. La víctima haurà de realitzar 

un descens acompanyat, intentant no realitzar grans esforços i anar fent parades per 

aclimatar el cos (56,58). 

En els dos casos es pot administrar analgèsia de venta lliure com ara analgèsics 

(paracetamol o ibuprofè) i antiemètics per disminuir la cefalea i les nàusees (56). 

Si els símptomes son molt greus i impossibiliten realitzar un descens o hi ha pèrdua 

de consciència, serà necessari alertar als serveis d’emergència (56). 
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2.3.4. Picades d'insectes i mossegades d’animals 

Ferida produïda per insectes o artròpodes a través de la qual injecten substàncies 

tòxiques que poden causar una reacció local o sistèmica en l’individu (59).   

Símptomes: dolor localitzat, inflamació, envermelliment i picor. Depenent de l’insecte, 

també es pot experimentar sensació de cremor, entumiment i formigueig (59,41,60). 

Si apareix una reacció al·lèrgica, podria derivar a un shock anafilàctic (dificultat per 

respirar, mareig, confusió, inflamació de les parpelles garganta i /o llavis, nàusees o 

vòmits) en aquest cas, alertar als serveis d’emergències (59,41,60).   

Actuació: 

1r. Tranquil·litzar a la víctima i portar-la a una zona segura. 

2n. Retirar els anells i altres objectes que puguin comprimir la part afectada davant    

      una possible inflamació local. 

3r. Netejar la pell amb aigua i sabó o solució desinfectant (clorhexidina), sense trencar  

     les possibles ampolles o vesícules existents. 

4t. Si l’insecte ha inserit un cos estrany, com per exemple un agulló, extreure-la. 

Tècnica d’extracció: mitjançant un raspat amb una targeta o unes pinces per exemple. 

A ser possible, no extreure’l amb les mans (risc d’infecció). No aplicar pressió ni estirar 

l’agulló ja que hi ha risc de partir el fibló i/o pressionar el sac del verí, augmentant-ne 

la quantitat alliberada dins l’organisme.  

5è. Aplicar fred local ja sigui amb un drap humit o si en disposem, gel. Ajudarà a 

     disminuir el dolor i la inflamació. 

6è. Elevar la zona afectada si és possible. 

7è. Si en disposem a la farmaciola, administrar analgèsia oral (Paracetamol) i/o 

      antihistamínics i/o solucions a base d’amoníac que disminueixen la picor, la 

      irritació de la pell i neutralitzen el verí (61).  

 

En el cas d’una mossegada d’animal, netejar la ferida (capítol 2.2.5.) i parar 

l’hemorràgia si ni hagués (capítol 2.2.3.). A continuació serà necessària la valoració 

d’un professional de la salut per valorar els risc d’infecció i si és necessari administrar 

vacunació de tètanus, diftèria o ràbia (41).  
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2.4. Problemes produïts per un accident 

2.4.1. Hemorràgia: 

Trencament d’un vas sanguini que comporta una pèrdua activa de sang (41,52).  

Símptomes: 

Varien en funció del temps i volum de sang perduda. Si la persona perd gran volum 

sanguini podem observar símptomes d’un shock hipovolèmic, com ara pell pàl·lida i 

freda, sudoració, mareig, alteració del nivell de consciència, pols cardíac ràpid i dèbil 

(41,42,62). 

Actuació:  

- Aplicar compressió directa sobre el focus sagnant mitjançant apòsits, gases estèrils 

o mocadors de roba (el més asèptics possibles). Si el sagnat perdura i s’empapa la 

primera capa d’apòsits, aplicar una segona capa sobre de la primera. Repetir 

aquesta acció sempre i quant el sagnat perduri. 

- Seguidament, aplicar-hi un embenat compressiu. Si la víctima refereix formigueig 

de la zona embenada o hi ha canvis en la coloració de la pell, disminuir-ne la 

pressió, sempre i quan controlant que no torni a aparèixer sagnat. 

- En cas de que la víctima es maregi, estira-la al terra i elevar les extremitats inferiors 

per afavorir el reg sanguini al cervell. 

- Abrigar al pacient per a que no perdi temperatura mentre el mantenim en repòs. 

- Si es disposa d’una bossa de gel o d’aigua freda, aplicar fred a la zona en períodes 

de 15-20 minuts ja que ajudarà a la vasoconstricció i millora del dolor ja que 

anestesia les terminacions nervioses (19). 

En casos d’hemorràgia massiva que no cessa aplicant pressió directa ni embenat 

compressiu, es procedirà a aplicar un torniquet homologat del tipus CAT, MAT i EMT, 

entre d’altres (63). No aplicarem torniquets improvisats amb cinturons i/o peces de 

roba ja que exerceixen una pressió desigual i poden augmentar el risc de lesió tissular 

amb les bores del material (63). La tècnica d’aplicació recomanada és aplicar-ho 

directament sobre la pell de la víctima, com a mínim a 5 cm de la lesió i evitant aplicar-

ho sobre les extremitats. Un cop col·locat, apretar-lo fins que l’hemorràgia pari. Tenir 

en compte el temps en que s’ha aplicat el torniquet i no desafluixar-lo posteriorment a 

la seva aplicació (64). 

 



 

    

 

41 

2.4.2. Cura de ferides 

Lesió a la pell produït pel contacte amb energia d’objectes de l’entorn. Aquest provoca 

un trencament de la pell que pot profunditzar en els teixits tous i contaminar-los, 

generant dolor i hemorràgies. S’ha d’anar en compte ja que al tractar-se d’una ferida 

oberta hi ha risc d’infecció (65).  

Símptomes d’infecció de la ferida: envermelliment, zona inflamada i/o calenta, dolor 

(41,65).  

Actuació:  

1r. Mantenir les mesures d’antisèpsia adequades fent un rentat de mans previ amb 

     gel hidroalcohòlic o aigua i sabó i/o l’ús de guants. 

2n. Netejar la ferida amb unes gasses estèrils i sèrum fisiològic, seguint una direcció 

     de dins la ferida cap enfora. Si hi ha sorra o pedres incrustades les intentarem 

     treure aplicant una irrigació a pressió amb sèrum fisiològic.  

3r. A continuació assequem la ferida amb una nova gassa estèril. 

4t. Desinfectar la ferida amb clorhexidina aquosa. No és aconsellable aplicar alcohol 

     ni aigua oxigenada. 

5è. Aplicar un apòsit o gassa per cobrir la ferida. 

 

Tenir en compte que la cura de la ferida es temporal i ens permetrà acabar l’activitat i 

protegir la ferida davant de possibles infeccions. Si la ferida ho requereix o apareixen 

signes d’infecció, acudir a un centre sanitari al finalitzar l’activitat per dur a terme una 

correcta valoració i cura de la ferida amb el material necessari. 

 

2.4.3. Lesions en extremitats inferiors 

2.4.3.1. Esquinç 

Allargament o trencament incomplet d’un lligament o complex lligamentós 

responsables de donar estabilitat a una articulació (19,41,52). 

Síntomes: 

Dolor, inflamació local, impotència funcional, i possible hematoma (19,41,52). 

Actuació: 

Si la lesió és lleu, poden seguir la ruta aplicant fred i/o vendatges funcionals en eversió. 

S’ha de procurar no mobilitzar l’articulació ni aplicar-hi pes (66). 
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Si la lesió és moderada o greu, es recomana assistència dels serveis de rescat per 

posterior valoració radiològica i tractament (66). 

 

2.4.3.2. Fractures 

Pèrdua de continuïtat de l’os a causa d’un traumatisme o sobrecàrrega (19). 

Símptomes: 

Dolor intens, impotència funcional, possible deformitat de l’extremitat, zona inflamada, 

envermellida i calor (19,41,67). 

Actuació: 

1r. Calmar a la víctima i abrigar-la per evitar risc d’hipotèrmia. Col·locar-la en repòs al 

     terra amb l’extremitat afectada en la posició que li resulti menys dolorosa. 

2n. Retirar anells, polseres i altres objectes que puguin comprimir la part afectada 

      davant una possible inflamació local. 

3r. Si la víctima té molt dolor, administrar analgèsia (paracetamol), l’analgèsia més 

     forta l’administrarà el personal sanitari de rescat. 

4t. Immobilitzar l’extremitat afectada ja que ajudarà a estabilitzar la lesió existent, 

     evitant complicacions secundàries com ara el cisallament entre els extrems de la 

     fractura, disminueix el dolor i aporta confort i seguretat a la víctima. 

     Aspectes a tenir en compte (41,68,69): 

- Immobilitzar els ossos fracturats incloent l’articulació de davant i darrere, (per 

exemple en una fractura de tíbia, immobilitzarem agafant el genoll i el turmell) 

d’aquesta manera evitarem el moviment de la zona fracturada. 

- En primer lloc protegir el membre afectat, ja sigui amb coixins, màrfegues o roba.  

- Utilitzar material rígid per fer de guia, com ara bastons de trekking o d’arbres, 

entre d’altres. 

- Fixar la guia a l’extremitat protegida prèviament amb roba, esparadrap o cordes, 

procurant no pressionar sobre el punt de la fractura ni comprometi la circulació 

sanguínia. 

En el cas de fractures obertes, és a dir, quan el ós sobresurt de la pell, aplicarem 

antisèptic i es cobreix amb apòsits estèrils. Si hi ha hemorràgia, pressionarem als 

costats, mai directament a l’ós que es sobresurt (41). 

Si la fractura és al cap, no moure a la víctima, abrigar-la i intentar que no s’adormi (41). 
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Exemples d’immobilitzacions improvisades (67,69,70): 

Immobilització d’extremitat superior:  

- Espatlla, colze, canell: amb un mocador triangular en angle de 90º. 

- Dit: si disposem d’una tableta per immobilitzar dits, ajustar-la i fixar-la amb 

esparadrap, en el cas contrari, improvisar una immobilització. 

Extremitat inferior: 

- Cama o genoll: encoixinar la cama i col·locar un bastó a cada costat de la cama 

lligat amb cordes; o si es disposa de coixí o qualsevol element tou (ex: abric) 

col·locar-lo entre les dues cames i lligar-les juntes. 

- Turmell o peu: encoixinar el peu i turmell amb coixins o roba i subjectar-los amb 

cintes, a poder ser sense sabates. 

 

2.4.4. Suport vital bàsic 

Davant d’una víctima inconscient (no respon a estímuls ni ordres verbals), i amb una 

respiració absent o anormal les guies europees de resuscitació recomanen iniciar la 

reanimació cardiopulmonar (RCP)(71). 

En primer lloc, s’alertarà immediatament al servei d’emergències i posteriorment 

s’iniciarà l’RCP realitzant 30 compressions toràciques i 2 ventilacions. 

En el cas de ser l’únic acompanyant de la víctima, trucar al 112 i col·locar el telèfon 

en mans lliures mentre s’inicia l’RCP. Si s’ha de deixar a la víctima per avisar al SEM, 

en primer lloc s’avisarà al SEM i posteriorment es realitzarà l’RCP (71).  

Tècnica d’RCP: 

Col·locar la víctima en decúbit supí sobre una superfície rígida i amb el tòrax al 

descobert a ser possible. Iniciar les compressions toràciques el més aviat possible. 

Per tal de realitzar unes compressions de qualitat,  s’hauran de realitzar a la meitat 

inferior de l’estern (comunament conegut com “el centre del pit”), comprimir el tòrax 5-

6 cm a un ritme constant i amb el mínim nombre d’interrupcions. Permetre que el tòrax 

és reexpandeixi a l’acabar cada compressió (31).  

Realitzar 30 compressions i posteriorment 2 ventilacions de rescat amb la maniobra 

d’elevació mandibular, és a dir, aixecar la mandíbula i traccionar endavant, sense fer 

una hiperextensió del coll (33). 
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3. “ESPERA ACTIVA”: Actuació a l’espera dels serveis de rescat 

Un cop s’han realitzat les actuacions pertinents i estiguem a l’espera dels serveis de 

rescat, s’ha de tenir en compte que la nostra actuació encara no ha finalitzat i haurem 

de realitzar l’anomenada “espera activa”. Consisteix en (19, 33): 

o Abrigar a l’accidentat per a que no perdi temperatura. 

o Mantenir la calma i intentar animar i tranquil·litzar a la víctima.  

o Revaluar l’estat de la víctima contínuament.  

o Mantenir-se disponible per si rebem una possible trucada del servei de rescat. 

 

3.1. Actuació davant l’arribada de l’helicòpter 

Si l’actuació dels serveis de rescat precisa d’helicòpter, haurem de tenir una sèrie de 

consideracions prèvies i actuar adequadament davant l’arribada d’aquest (19,33). 

- Buscar i preparar una zona per aterrar, de 20m de diàmetre i sense obstacles. 

Important guardar tot aquell material lleuger que pugui volar amb el vent del propi 

vehicle. 

- Col·locar a la víctima en una zona de seguretat, que no li arribi possibles branques 

o pedres amb el vent de l’helicòpter. 

- Quan sobrevoli l’helicòpter, utilitzar les senyals internacionals de socors: 

d’esquenes, aixecar i obrir els braços en forma de Y per indicar la petició de ser 

evacuat amb helicòpter. La mateixa posició però amb un sol braç aixecat voldrà 

dir que no es necessita ajuda (gest que farem sempre que sobrevoli un helicòpter 

i no necessitem ajuda) (72). 

- Pot ser de gran ajuda, col·locar una peça de roba unida a un bastó per indicar a 

l’helicòpter la direcció i força del vent. 

- Quan l’helicòpter estigui aterrant, procurar estar acotxat i tapant-se els ulls amb 

un braç o mirant en direcció contrària. 

- Un cop aterri, no apropar-nos a l’helicòpter fins que un membre de l’equip ho 

indiqui. A l’apropar-nos sempre ho farem per la part davantera i acotxats, que el 

pilot ens pugui veure, mai per la part anterior ja que hi ha el motor. 
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ANNEX 2: MODEL DE MAQUETACIÓ DE LA GUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 3: CRONOGRAMA ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’INVESTIGACIÓ 
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Constitució grup de treball GPC                   

Formulació preguntes clíniques GPC                   

Cerca bibliogràfica                   

Síntesi bibliogràfica                   

Elaboració recomanacions                   

Revisió externa                   

Aprovació CEIC                   

Maquetació GPC                   

Crear contingut per les xarxes socials                    

Crear pàgina web                   

Crear contes de xarxes socials                   
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Aprovació de la FEEC                    

Presentació projecte a entitats                   

Col·locar codis QR                   

Difusió xarxes socials                   

Posar en pràctica GPC                   

Recollida de dades                   

Anàlisis de dades                    

Elaboració informe de resultats                   

Elaboració memòria final                   
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