Anem de campaments...

i tornem sans i estalvis!
Per: Imma Rodríguez
Coordinadora de Campaments i més
Si en el nostre dia a dia en la vida de la unitat estem envoltats de
riscos, aquests augmenten quan marxem de campaments.
La diferència és que en el dia a dia els tenim més o menys controlats
i durant els campaments hem de fer un esforç extra per tal d’aconseguirho. La possibilitat que ens passi alguna cosa sempre hi és, siguem
realistes, però si en som conscients i estem preparats per poder reduirlos el risc és menor.
Per reduir aquests riscos al mínim ens calen tres coses: previsió,
prevenció i una resposta correcta.
La previsió consisteix a analitzar i estudiar tots els possibles riscos, i
per això cal, primer de tot, conèixer perfectament l’entorn en què ens
mourem. En la nostra visita prèvia als campaments dissenyarem el nostre
pla d’evacuació, que no ens ha de servir només en cas d’emergència,
ens serà útil també pels petits contratemps amb els quals ens podem
trobar. La visita, a més d’informar-nos d’on anirem a comprar, on és la
farmàcia, com és el riu... també ens ha de servir per donar-nos a conèixer
i conèixer aquells que ens acolliran, i aconseguir informació que no
trobareu a cap guia ni a Internet: qui millor que la gent del poble perquè
us expliquin on són els millors gorgs o perquè us adverteixin dels possibles
perills de la zona, com per exemple, de la presència de senglars o cérvols
a la zona. En un principi, segur que ens agrada la idea de trobar animals
al nostre campament, però no ens agradarà tant trobar la cuina feta un
desastre o trobar-te un cérvol camí de les latrines a mitja nit!

Una vegada ho tenim tot previst, com que som conscients que sempre
poden sorgir imprevistos, cal que fem prevenció. Encara que sembli
impossible, el campament s’ha de mantenir net i endreçat, i no em
refereixo a deixalles i altres residus; també cal netejar la zona d’aquells
elements que afavoreixin la propagació del foc, com les branques,
esbarzers massa secs, pinyes,etc. Evidentment, tindrem especial cura
de les instal·lacions, i sobretot de la cuina, i el gas. Per últim, cal que
les vies d’evacuació –els dos camins alternatius de sortida del
campament– estiguin sempre lliures.
Podeu aprofitar les primeres activitats de descoberta per presentar als
nois i noies el pla d’evacuació, un joc de pistes on senyalarem els
punts de trobada i els camins de sortida, fet amb els equips/grups
de cada cap responsable dels seus menors, ens ajudarà que els nois
i noies, recordin amb qui han d’anar i ens ajudin a tenir-ho tot controlat,
si arriba el cas.
Ens queda l’última part, la resposta correcta. La previsió ens ha
fallat, i tot i que el cap responsable d’obtenir la informació meteorològica
i tenir controlats els riscos d’incendis ha fet a la perfecció la seva feina,
veiem com el cel cada vegada està més negre o comencem a sentir
una mena d’olor de fum no habitual, per exemple. Sobretot, encara
que sigui evident, molta calma. El/la responsable del campament és,
en aquests moments, el capità de l’equip i tots hem de fer pinya. Ho
tenim tots molt clar, per tant, només cal que posem en marxa el pla
establert.
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Un punt important és no esperar que el problema sigui més gros: si el
campament cada vegada està més inundat i no veiem clar que deixi
de ploure, no deixem que passi el temps, al poble ja sabem on ens
poden acollir i, probablement, ja ens esperen, si més no, no està de
més ser previsors.
Per últim, només un apunt sobre dues qüestions de les quals no hem
parlat: les rutes i la situació dels campaments.
Respecte a les rutes, només fer un incís: si als campaments fixos és
important que ens tinguin localitzats i que nosaltres tinguem accés a
la informació, en les rutes aquests dos punts prenen molta més
importància. Cal que la ruta estigui molt ben pensada i que seguim la
planificació establerta. Si es produeixen canvis importants, cal que algú
ho sàpiga, serà la millor mesura de prevenció. D’altra banda, si en una
ruta ens perdem, ens trobem al bell mig de cap lloc en concret, cal que
ens situem en un punt més elevat, sempre que no estigui massa lluny,
que ens proporcioni una bona observació de la zona. Si localitzem una
casa, carretera o camí, cal que ens dirigim cap allà. Si el que hem
perdut és una sola persona, intentarem buscar-la, però si en un temps
no massa llarg no apareix, cal que truquem als serveis d’urgència. El
012 és d’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 hores del
dia, centralitzant totes les trucades d’urgència (sanitàries, d’extinció
d’incendis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil).
I acabaré parlant d’aquells llocs que tant ens agraden, lluny de la
“civilització”, on es respira tranquil·litat i et quedes embadalit gaudint
del paisatge. Normalment, aquests llocs els passa una cosa: el nostre
mòbil no serveix per res! Triarem aquests llocs perquè sabem que ens
tenen localitzats i perquè ho tenim tot planificat fins a l’últim detall.

Recordeu que porteu un guió orientatiu per dissenyar el vostre pla
d’emergència al dossier de campaments, i que el mateix dossier, no
és només una eina pedagògica que serà molt útil en la elaboració
del vostre projecte, també ha de ser una eina pràctica i tècnica on
trobar tota aquella informació que us farà falta al llarg dels campaments.
Sigueu curosos i estrictes a l’hora d’omplir-lo. Cal que la informació
sigui detallada i precisa, si dubteu, esbrineu el que calgui, ja que en
cas de necessitat us ho agraireu a vosaltres mateixos.

Adreces que us poden ser útils:
• Mapa del risc d’incendis, s’actualitza a diari. Recordeu que
si us trobeu en una zona de risc molt alt o extrem no podreu
cuinar al campament ni utilitzar llums de gas.
http://www.gencat.net/mediamb/incendis/graf/mapweb.gif

• Servei d’informació meteorològica. En aquesta web podreu
trobar informació que podreu rebre al mòbil durant els
campaments.
http://www.meteocat.com/

• Consells de salut i adreces de tots els centres sanitaris. Tot
i que els consells són per als usuaris dels càmpings, segur
que els trobeu útils.
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/ambie
ntal/csam_4.htm

• Publicació Aneu preparats que edita la Secretaria General de
Joventut, i que probablement us arribarà en format paper al
cau, però no està de més fer-li una ullada.
http://www6.gencat.net/joventut/catala/sgj/observatori/publicacio
ns/docs/anem.pdf

Resumint:
Publicacions que us poden ser útils:
Previsió

Per conèixer
els riscos

Prevenció

Per
minimitzar-los

Resposta ràpida
i correcta

Per evitar
o reduir els danys

• Escoltionisme. Escoltisme i excursionisme, editat per la
Fundació Sant Jordi de la Demarcació de Girona de MEGSJC.
• Fem Campaments! Activitats educatives en la natura, editat
per ATAC (Associació d’entitats pel foment de Terrenys
d’Acampada de Catalunya).

