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Jornada de Seguretat 
25 de març de 2023, Vinyols i els Arcs 

 
Programa 
 
9:00 h Recepció dels participants. 
 
9:15 h Benvinguda i Presentació de les ponències 
 
9:30 h Ponència mossos d'esquadra (UIM) 

• Quins requisits s’han de complir per organitzar des d'un centre excursionista per fer una 
activitat de muntanya? 

• Quina és la responsabilitat de l'entitat organitzadora en vers un accident/incident. 
• De qui és la responsabilitat en una sortida no organitzada per una entitat? 
• Què hem de tenir en compte a l'hora de fer activitats amb menors? 

 
Preguntes dels assistents 
 
Pausa 
 
11:00 h Companyia asseguradora 

• Quines assegurances hauria de tenir una entitat excursionista? 
• Quins són els mínims que ens ha de cobrir la nostra assegurança? 
• Què ens cobreix l'assegurança de la FEEC? 
• Preguntes dels assistents. 

 
12:00 h Bombers de la Generalitat (GRAE) 

• Quina informació és importat en donar una avís al 112? 
• Què hem de fer mentre arriben els equips de rescat? 
• Com hem d'actuar quan arribin els equips de rescat? 
• Preguntes dels assistents 

 
13:30 h Dinar 
 
15:00 h Agents Rurals. 

• Quines són les regulacions que tenim al medi natural i on podem buscar-les? 
• Com hem d'actuar quan ens trobem amb una espècie perillosa al medi natural i quines 

són les espècies que podem considerar perilloses? 
• Com hem d'actuar davant una espècie protegida i quines són i a quines èpoques són 

més vulnerables? 
• Com podem alertar d’espècies invasores i d'afectacions a la natura?  
• Preguntes dels assistents 
 

16:15 h Comunicacions 
• Quins són els sistemes més eficaços per donar una alerta en llocs sense cobertura de 

mòbil? 
• Preguntes dels assistents 

 
17:00 h Àrea de Seguretat de la FEEC 

• Què hem de tenir en compte a l'hora d'organitzar una activitat? 
• Entitat segura, que pretén ser? 
• Perquè un Observatori d'accidents? 
• Perquè és importat formar-nos en seguretat i Salut? 


