
 
TALLER DVA, Pala i Sonda 
  
Dates:  

Divendres 19 desembre 2014 – 19:00 a 21:00 al local del Club Esqui Berguedà (C/Pio Baroja nº6 baixos – Berga) 
Dissabte 20 desembre 2014 – 09:30 a 13:30 (lloc a determinar en funció de les condicions nivals) 
Descripció: 

Sessió teòrica/pràctica on s’explicarà material DVA (Detector Víctimes d’Allaus/ARVA), Pala i Sonda i protocol allaus. 
Sessió de camp practicant sobre diferents escenaris de víctimes d’allau. 
 
Docents : Miquel Batriu i Jordi Curriu (CEB - Tècnics de l’ECAM – Escola Catalana Alta Muntanya) 

Requeriments personals:  

El participant ha de tenir una mínima condició física per a poder realitzar la part pràctica. 
Edat mínima aconsellada 12 anys. 

Material necessari:  

Cal portar aparell d’ARVA, pala i sonda. ( si no es té, informar-ho en el moment de la inscripció) 
Sortida de camp - Calçat adequat per caminar per la neu. Roba d’abric hivernal, ulleres de sol, guants,... 
Portar menjar i beure. 
 
 
 
 
 

Normes del Curs: 

Les normes per realitzar el curs: 
1. Places: màxim 40 alumnes, mínim 5 inscrits. 
2. Aconsellable disposar de la llicència federativa tipus C o superior pel 2014. 
3. Edat mín. 12 anys. Els menors de 18 hauran de presentar una autorització paterna o anar acompanyats per el 

pare/mare o tutor/a. 
4. La Direcció del curs tindrà la possibilitat de variar el programa previst per causes de força major (condicions 

climatològiques, etc.), així com reservar-se el dret d’excloure a qualsevol alumne que demostri desinterès, 
manca de capacitat, no respecti les indicacions dels docents i/o no tingui uns mínims d’educació i respecte 
envers les persones i el medi ambient, sense dret al retorn de l'import fet efectiu. 

5. La organització del curs NO es fa responsable de cap dany ocasionat a els participants degut a un mal ús del 
material o a la realització incorrecte dels exercicis proposats per els docents. 

 
 
 
 

Inscripcions: 

S’han de realitzar abans del dilluns 15 de desembre a formatbergueda@gmail.com  
 
GRATUIT per socis del CLUB ESQUI BERGUEDÀ, CENTRE ALPI DE GIRONELLA i CEQUIE DE PUIG-REIG. 
5€ per no socis d’aquestes tres entitats  (a pagar el divendres 19 desembre 2014) 
 
NO S’ACCEPTERÀ NINGU QUE NO ESTIGUI INSCRIT. 
 

Contacte: 

Nom: Miquel Batriu 
Telèfon: 619 777 344 
Correu electrònic: formatbergueda@gmail.com  
Organitzat per: 

Club Esquí Berguedà 

 


