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1. INTRODUCCIÓ I NORMATIVA APLICABLE

Des de la formació de l’actual Comitè de Torrents de la FBME al gener del 2017,
una de les directrius principals que es va marcar va ser la millora de la seguretat
dels practicants d’aquesta modalitat esportiva.
Aquesta línia de treball havia de seguir les directrius marcades per
l’administració competent, i en conseqüència es va treballar seguint la legislació
vigent:
•
•

Llei 5/2015, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO).
Aquesta resolució conté un doble pronunciament: per una banda,
s’emet en base a l’article 21 de la LECO (en relació a l’article 7.3 del
PORN de la Serra de Tramuntana), relatiu a l’autorització d’activitat, i
per l’altre, s’emet també en base a l’article 39 de la mateixa Llei, el
qual té per objecte l’anàlisi de l’afecció de l’activitat a la Xarxa Natura
2000.

•

Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació
de Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (PORN).

•

Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007 pel qual es
declara paratge natural la Serra de Tramuntana.

•

Decret 49/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió
Natura 2000 de la Serra de Tramuntana.

•

Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2006, de mesures
cautelars urgents per a la contenció de la Quitridiomicòsi a les Illes
Balears.

•

Acord de 27 de febrer de 2014 dels serveis de Planificació i de Projectes
sobre els criteris en relació al nombre màxim de participants a
l’activitat de barranquisme al Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana per a 2014.

•

Lli 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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2. CRONOLOGIA
La cronologia que s’ha seguit per dur a terme aquest reequipament ha
estat la següent:
Abril de 2017: publicació del Manual de bones pràctiques per al
desenvolupament del descens de torrents.

Desembre 2019: treball de camp a la llera del torrent en grups reduïts i
fotografia de l’estat de tots els ancoratges.

14 d’octubre de 2019: el Comitè de Torrents de la FBME sol·licita autorització per
al reequipament del torrent de Muntanya, dins l’àmbit del Paratge Natural de
la Serra de Tramuntana, adjuntant la declaració de compliment de bones
pràctiques.

10 de gener de 2020: davant el silenci de l’administració competent, la
Secretaria Tècnica de la FBME sol·licita informació per saber en quin estat es
troba la tramitació de l’autorització.

16 de gener de 2020: la tècnica d’espais naturals emet informe favorable amb
condicionants en relació a aquest expedient.

28 de gener de 2020: notificació de la Resolució d’autorització a la Federació
Balear de Muntanyisme i Escalada per reequipar el torrent de Muntanya en
l’àmbit del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

15 de febrer de 2018: primera fase del procés de reequipament del Torrent de
Muntanya, juntament amb els alumnes de TD2 de barrancs de l’Escola Balear
de Muntanya dins el mòdul de formació tècnica..

19 de febrer de 2020: retirada dels cartells indicatius de la reequipació.

22 de febrer de 2020: finalització del reequipament del torrent de Muntanya.
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3. MATERIAL UTILITZAT
El material adquirit per al reequipament ha estat acer inoxidable 316 L amb
tractament marí de 12mm de gruixa i 100mm de llargària, de la marca italiana
Verticale Evolution i fabricat expressament per al Comitè de Torrents de la FBME.

La resina utilitzada per a encastar i sellar els ancoratges ha estat la de la marca
Hilti, concretament la resina Hilti RE500 V3. Es tracta d’una pasta adhesiva
epòxica injectable de dos components, les característiques de la qual són:
•

Es tracta d’una resina amb un alt nivell de càrrega i superioritat tècnica,
segons les homologacions internacionals.

•

És una resina extremadament fiable que ofereix un alt rendiment.

•

És apta per ser utilitzada durant tot l’any, ja que sella a una temperatura
de tan sols 5ºC.

•

El seu forjat lent permet una major flexibilitat durant la instal·lació.

•

Es tracta d’una resina apta per a forjar en orificis plens d’aigua.

•

Excel·lent resistència al desgast.
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4. PERSONES QUÈ DUGUEREN A TERME EL REEQUIPAMENT
Totes les persones que realitzaren tasques de reequipament del torrent de
Binifaldó formen part el Comitè de Torrents de la Federació Balear de Muntanya.
Aquestes feines es realitzaren totalment de forma altruista, sense cap benefici a
part de la millora de la seguretat per a poder realitzar aquesta modalitat
esportiva de forma segura.
Aquestes persones foren:
•

Llorenç Vila Cladera:
o Director del Comitè de Torrents de la FBME.
o Vocal de barrancs a la Junta Directiva de la FBME.
o Tècnic Esportiu de Barrancs (TD2 Barrancs).

•

Llorenç Puigserver Sabater:
o Alumne TD2 barrancs.
o Membre del Comitè de Torrents de la FBME.

•

Marc Baldomà Mitjans:
o Alumne TD2 barrancs.

•

Sergio Antonio Martínez Lorden:
o Alumne TD2 barrancs.

•

Diego Villanueva Rubio:
o Alumne TD2 barrancs.
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5. LOCALITZACIÓ
La intervenció en la millora dels ancoratges es s’ha dut a terme íntegrament al
torrent de Muntanya, a la Serra de Tramuntana, concretament als municipis de
Pollença i d’Escorca.
Les coordenades UTM amb el Datum de 1950 són:
Inici: 493900 – 4411910

Final: 495410 – 4412550

Foto 1. Localització del torrent de Muntanya

L’hort Nou

Torrent de Muntanya
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Pi de Son Grua.

Font de Muntanya

6. TOPOGRAFIA ACTUALITZADA
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7. LES NOVES INSTAL·LACIONS

Material utilitzat en el reequipament

R1: S8 És manté la instal·lació, ja que es tracta de dos ancoratges químics
instal·lats cinc anys erera.
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R2: S13+4 dos ancoratges de doble anella a l’esquerra hidrogràfica.

R3: S10 dos ancoratges de doble anella a la dreta hidrogràfica.

R4: S12 dos ancoratges de doble anella a la dreta hidrogràfica amb un
ancoratge d’una anella de seguretat per a l’aproximació a la capçalera.

Comitè Torrents de les Illes Balears (Federació Balear de Muntanya i Escalada)

Comitè de Torrents de la FBME
Febrer 2020
R5: S10 dos ancoratges de doble anella a la dreta hidrogràfica amb un
ancoratge d’una anella de seguretat per a l’aproximació a la capçalera.

R6: S8 dos ancoratges de doble anella a l’esquerra hidrogràfica amb un
ancoratge d’una anella de seguretat per a l’aproximació a la capçalera, amb
un altre punt de seguretat d’una anella en cas de cabal fort.

R7: S15 dos ancoratges de doble anella a la dreta hidrogràfica amb un
ancoratge d’una anella de seguretat per a l’aproximació a la capçalera, per a
passamà amb un altre punt de seguretat d’una anella de seguretat per arribar
a la capçalera.
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R8: S9, dos ancoratges de doble anella a la dreta hidrogràfica amb un
ancoratge d’una anella de seguretat per a l’aproximació a la capçalera, per a
passamà amb un altre punt de seguretat d’una anella de seguretat per arribar
a la capçalera.
ATENCIÓ! Aquest ressalt passa de ser un S7 a un S9.
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8. CONCLUSIONS
La millora dels encoratges existents torrent de Muntanya, i la eliminació dels que
estan obsolets s’ha realitzat durant finals del mes de febrer de 2020, tasca
realitzada altruistament per els membres del Comitè de Torrents de la
Federació Balear de Muntanyisme i Escalada juntament amb els alumnes del
TD2 de barrancs de l’Escola Balear de Muntanya. Aquesta ha estat una
intervenció demanada per els practicants d’aquesta disciplina esportiva com
dels mitjans d’emergència, ja que la seguretat d’uns, altres i tots depèn d’ells.
No només la seguretat, sinó també l’aspecte que es dona a visitants i tothom
que s’endinsa a la seva llera, donant una imatge de descuit, on tothom ha
anat, foradat i deixat el que ha volgut, sense un criteri preestablert ni unes
directrius a seguir. A més d’haver sofert robatoris de xapes que dificultaven el
seu descens i n’augmentaven la perillositat,
Al tractar-se d’una activitat autoritzable dins el Pla d’Ordenació de recursos
Naturals de la Serra de Tramuntana, des de les mateixes institucions publiques
que la gestionen s’hauria de donar una major seguretat, així com millorar-ne
l’aspecte que presenta, i aquesta és una tasca on el Comitè de Torrents vol
seguir treballant conjuntament, ja que com a màxim òrgan federatiu ens veiem
amb la necessitat de millorar aquesta pràctica esportiva.
El projecte dut a terme no ha afectat en cap moment la biodiversitat present
dins el torrent, sinó més ben al contrari. S’ha realitzat el reequipament amb els
millors recursos existents actualment, eliminar tota resta obsoleta i oxidada i que
en alguns casos poc afectar a l’acidesa del medi afectant als éssers vius que
l’habiten. Tasca que s’ha dut a terme per personal qualificat i format.
En aquest projecte s’han considerat tots els factors que es poden veure afectats
abans, durant i després de l’execució d’aquest projecte, analitzant els impactes
que s’hi poden ocasionar, i els quals creiem amb total seguretat que no són
significatius.
En tot moment s’ha prioritzat la seguretat a l’hora d’instal·lar els nous ancoratges,
tenint present sempre:
-

La direcció de la força exercida sobre els nous ancoratges, fent que aquesta
es reparteixi igual a cada punt.
Evitar els punts de fregament de la corda amb una ona elecció dels capçals,
evitant que la corda pateixi, facilitant alhora la seva recuperació.
S’ha seguit el criteri de les noves instal·lacions tenint present la visió esportiva
i professional, tant d’aficionats, guies i equips de rescat.
Tots els capçals per descendir i rapelar guiat estan confeccionats amb dos
ancoratges de doble anella, i tots els passamans o punts de seguretat per a
l’aproximació a les capçaleres amb un ancoratge d’una anella.
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La resina utilitzada per a fixar els ancoratges, HILTI RE500 V3, és la millor que es
pot trobar al mercat, les característiques de la qual ja han estat explicades
anteriorment i on les podem veure a l’apartat 3 d’aquesta memòria. El seu color
no s’ha dissimulat ja que amb el pas del temps es va apagant i mimetitzant amb
el medi, i sobretot per que quan un es penja d’un dels nous ancoratges sols
veient el color ja sap de quina resina es tracta, donant major confiança a l’hora
d’afrontar la vertical. Tapar-la amb una altra és amagar informació al
practicant, i sobretot és alterar les característiques de la pasta química utilitzada
sense saber-ne les conseqüències a les que l’exposem.
Amb tot, vos recomanem i demanem fer un bon uns de les instal·lacions per
garantir la seguretat de tots els esportistes que practiquem aquesta modalitat
esportiva.
Esperem poder continuar treballant amb la millora del descens de barrancs,
dotant la seva pràctica de major seguretat, establint uns criteris objectius i
actualitzats en referència als materials utilitzats, i procedint a l’eliminació de tot
lo que s’ha instal·lat amb anterioritat.
Salut i muntanya!
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