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Esports

Esports d'aventura
Es  consideren  activitats  d'aventura  les  que  es 
practiquen fent servir  els  recursos  que ofereix la 
mateixa naturalesa en les quals hi  és inherent el 
factor risc.

Per tal de preservar la natura i alhora evitar riscos 
innecessaris, cal que coneguem el què fem i com 
ho fem perquè l'impacte d'aquestes activitats sigui 
el més reduït i controlat possible. 

Consells abans de sortir d'aventura:

Cal informar-se d'alguns aspectes:

● tipus d'indumentària necessària.

● nivell tècnic específic o de coneixement de 
l'activitat triada.

● època de l'any en què és millor practicar-
lo.

● Cal haver comunicat a la família o a algun 
conegut la durada i l'itinerari.

● Es  recomenable  que  disposis  d'una 
assegurança  a  l'hora  de  practicar  esports 
d'aventura.

Consells en començar l'activitat:

Si has contractat una empresa per practicar esports 
d'aventura, has de seguir les indicacions tècniques i 
de comportament dels monitors, com ara:

● respectar el material esportiu que posa a la 
teva disposició l'empresa. 

● respectar l'entorn natural.

● mantenir una actitud activa de cooperació.

Consells durant la pràctica de l'activitat:

● No  sobrevaloris  les  teves  forces  ni 
capacitats.

● No vagis per la muntanya amb una actitud 
prepotent. 

● No trepitgis els prats perquè sí. 

● No deixis restes.

Empreses promotores d'activitats 
d'aventura

A l'hora d'escollir una empresa d'aquest tipus, has 
de comprovar que tingui llicència com a empresa 
d'esports d'aventura i que t'ofereixi:

● un risc controlat. 

● un  material  esportiu  homologat  i  en  bon 
estat de conservació.

● una  informació  tècnica  aprofundida  de 
l'activitat a realitzar i de l'entorn. 

● una ruta prefixada i mesurada. 

● una pòlissa d'accidents.

● una personal adequadament format.

Cal denunciar qualsevol deficiència mitjançant els 
fulls  de  reclamació  que  han  de  tenir 
obligatòriament aquestes empreses, i fer-ho en el 
moment en què es produeixi.

Algunes adreces del Vallès Oriental:

KÀRTING CLUB CARDEDEU (Karts)

Ctra. de Caldes a Sant Celoni, km 5,3

Tel. 93 871 24 53

MONTSENY AVENTURA (Quads, guerra de pintura, 
tir amb arc, trekking, BTT, multiaventura)

C. de Sant Elies, 17

08460 SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA

Tel. 696 590 617 www.montsenyaventura.com

PAINTBALL DE CATALUNYA (Guerra de pintura)  

Espai natural Can Guitet 

08160 MONTMELÓ

Tel. 646 631 055 / 647 130 039 
www.paintballcat.com
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