
7. Accidents, incidents, perills i primers auxilis

La pràctica de la pesca submarina o de la immersió en apnea no està exempta de 
certs riscs, pròpis d’una activitat que es realitza en un mitjà natural amb unes 
característiques pròpies, a les que el nostre organisme s’ha d’adaptar. Per tal de 
poder practicar sense problemes aquestes activitats, cal que l’esportista conegui els 
perills potencials que es pot trobar al medi marí, ja sigui per causa dels essers vius 
que hi tenen l’hàbitat, per les característiques físiques del propi medi marí, les 
limitacions del nostre organisme o fins i tot per altres motius no tan naturals, com 
poden ser les embarcacions, objectes submergits, etc.

7.1. Per causa dels esser vius del mar

7.1.1. Per contacte: anèmones, actinies, meduses, tremoloses.

Les anèmones i les actínies són celenteris que viuen fixats als fons marí, normalment 
a les roques. Aquests animals disposen d’una cèl.lules urticants que segreguen una 
substància tòxica quan entren en contacte amb algun element extern. Aquesta és la 
seva manera de caçar, ja que quan un petit peix s’hi acosta, pot rebre la fiblada 
d’aquestes cél.lules, quedant paral.litzat i passant a formar part de la dieta d’aquests 
organismes. Així, si nosaltres de manera descuidada contactem amb algún d’aquests 
celenteris, podem patir els efectes d’aquestes substàncies urticants a la pell, en forma 
de molestes erupcions cutànies i picors.
Fins i tot, si involuntariament les 
toquem amb les mans protegides amb 
els guants, i al cap d’una estona ens 
toquem la cara, les cèl.lules que hagin 
quedat enganxades al guà, encara 
actives, ens inocularan el verí a la pell.

Les meduses també són celenteris, 
però no viuen fixades al fons, si no que 
es troben  sotmeses als efectes dels 
corrents marins, que les transporten 
d’un lloc a  un altre, tot i que tenen 
una petita capacitat de moviment molt 
limitada. Algunes meduses tenen uns 
filaments molt llargs i gairebé 
transparents, que poden contactar  de 
manera imprevista amb el pescador o 
apneista, amb els mateixos efectes que 
les anèmones i actínies. 



Cal saber que existeix una classe de medusa, la “carabela portuguesa” que pot 
resultar mortal. Aquesta no es troba normalment en les nostres aigües, però no està 
de més saber que presenta una mena de bossa d’aire que la manté surant en 
superfície i que l’ajuda a desplaçar-se amb la força del vent (d’aquí el seu nom), 
dispossant a més de nombrosos filaments d’una gran longitud, cosa que la fa encara 
més perillosa.

En cas de rebre una picada  d’algun celenteri, cal rentar la superfície afectada amb 
aigua salada i aplicar amoníac o alguna pomada antiistamínica.

Un altre cas totalment diferent és el de les tremoloses. Es tracta de peixos 
cartilaginosos que disposen d’uns òrgans elèctrics que utilitzen per aturdir a les 
seves víctimes per poder així menjar-se-les més fàcilment.

Normalment viuen enterrades en fons 
sorrencs, per la qual cosa existeix la 
possibilitat de tocar-les de manera 
involuntaria i rebre una petita 
descàrrega elèctrica que ens donarà un 
bon ensurt. Tot i no ser una peça 
apreciada pels pescadors submarins, 
en cas d’arponejar un d’aquests peixos, 
cal no tocar l’arpò, ja que ens 
transmetría la descàrrega elèctrica.

7.1.2. Per punxada: aranya, garota, rasclot, escorpora, rajada.

La picada de l’aranya és la més perillosa  que podem rebre en les nostres aigües. 
L’aranya és un peix que viu als fons sorrencs, i normalment està enterrada, 
camuflant-se amb la sorra, amb excepció dels ulls i les espines dorsals, esperant a les 
seves preses, a les que ataca sobtadament. El verí tòxic d’aquest peix és inoculat per 
les espines dorsals i també per les que estan als opercles. La punxada provoca 
vòmits, nàusees, mareigs i fins i tot pot provocar paràlisis. Si l’especimen es de gran 
tamany i la punxada afecta a una zona molt vascularitzada, pot provocar greus 
problemes. Cal doncs evitar en primer lloc la seva pesca i també vigilar quan 
s’accedeix a mar per una platja caminant, ja  que podríem trepitjar-ne una. A més, si 
es veu en perill, l’aranya és un dels pocs peixos del nostre litoral que pot mostrar un 
comportament agressiu, atacant al pescador.  En cas de rebre una punxada d’aranya, 
sería convenient posar gel per disminuir la vascularització de la zona i evitar la 
propagació del verí, aplicar amoníac i administrar analgèsics. Calddrà traslladar a 
l’accidentat a un centre hospitalari.



La garota potser és l’animal que provoca més incidents a les postres costes. Les seves 
punxes, molt fràgils però a la vegada dures, s’introdueixen molt fàcilment a la pell i 
es trenquen, quedant dins de l’epidermis d’una manera molesta i dolorosa. En la 
majoria de casos són de difícil extracció, i poden arribar a enquistar-se. Si la punxada 
es produeix en una zona articular, com per exemple a les articulacions dels dits, la 
substància tòxica que contenen provoca un molest dolor i inflamació que limiten el 
moviment. 
Cal evitar l’accés a l’aigüa en zones on 
les garotes siguin molt abundants, i 
també cal anar ben protegit amb el 
vestit isotèrmic, escarpins i guants, ja 
que en moltes ocasions, durant les 
accions que es fan en immersió, el 
contacte amb les garotes es 
imprevisible, i es produeix sense 
donar-se’n compte.

Les punxades de rasclot o escórpora  es produeien normalment  en la seva 
manipulació després de pescar-les. Tot i ser uns peixos mimètics, que es confonen 
molt bé amb el seu entorn, es difícil que ens punxin si ens hi acostem, doncs 
normalment fugen davant la nostra presència, a vegades just en l’ultim moment 
abans de ser tocades, i mai adopten una conducta agressiva. Només aixequen les 
espines dorsals, en senyal d’alerta, avisant del seu potencial perill. Un cop pescades, 
cal evitar les espines dorsals i les que hi ha als opercles, ja que contenen un verí que, 
si bé no és tan perillós com el de les aranyes, provoca una reacció similar. La manera 
més adequada d’agafar-los és per la boca, pinzant la mandíbula inferior amb el polze 
i l’index.

Finalment, ens trobem el cas de les rajades. Es tracta de peixos cartilaginosos que 
viuen en fons sorrecs, tot i que a vegades els podem trobar nedant per sobre les 
zones rocoses. A la base de la seva cua s’hi troba un potent fibló, que presenta uns 
relleus que el fan semblar un arpó. Així, en cas que es rebés la seva punxada, aquest 
fibló penetraría fàcilment a la carn, però sería molt difícil extreure’l. Es tracta de 
peixos que no presenten actituds agressives. La resposta d’atac només es produiría si 
se’ls  disparés amb un arpó, cosa evident, ja que al sentir-se ferida, la rajada respon 
utilitzant el seu fibló. 



De totes maneres, els pescadors 
submarins no solen disparar sobre 
aquests animals, ja que no es tracta de 
peces apreciades ni esportivament ni 
gastronòmica. En cas de punxada, la 
millor sol.lució es tallar la base del 
fibló i traslladar-se a un centre 
hospitalari per que en realitzin 
l’extracció.

7.1.3. Per mossegada:  pop, sípia, morena, congre, taurons.

El pop i la sípia són dos mol.luscs cefalòpodes molt apreciats gastronòmicament i 
relativament fàcils de capturar.  Quan es veuen en perill o quan són capturats, 
deixen anar un núvol de tinta, que els serveix per confondre als seus enemics. Però el 
relatiu perill que poden representar per al pescador que els captura està en la seva 
potent boca, en forma de bec de lloro, que pot ferir dolorosament al despistat que es 
deixi mossegar. Cal mantenir aquest bec lluny de les nostres mans.
Pel que fa a les ventoses dels seus tentàcles, no representen cap perill. Cal evitar 
estirar els tentacles que s’hagin enganxat a la nostra pell, doncs podrien deixar 
marques per succió, i tan sols esperar que es deixin anar per la seva pròpia voluntad. 

La morena, juntament amb el congre, són els peixos que poden semblar més temibles 
i perillosos per  a nosaltres. Però la veritat és que no presenten, en principi, cap mena 
d’actitud agressiva. Normalment, quan un pescador o apneista s’hi acosten, intenten 
amagar-se. Ara bé, un cop ferits, caldrà manipular-los amb molta cura, ja que la seva 
mossegada pot resultar molt perillosa. En el cas de la morena, les seves dents petites, 
punxagudes i molt tallants poden provocar ferides molt sagnants. A més, aquestes 
ferides s’infecten fàcilment i són de lenta  recuperació. Pel que fa al congre, presenta 
unes mandíbules molt potents, capaces  aixafar literalment els ossos d’un dit o de 
deixar una bona contusió muscular en cas de mossegar  en alguna extremitat. Cal 
tenir molta cura un cop els hem capturat per evitar la seva mossegada, i els haurem 



de rematar no només per evitar -nos el perill, si no també per estalviar els seus 
sofriments. En el cas de la morena és molt útil tallar amb el ganivet la unió de les 
mandíbules, per tal d’impossibilitar la mossegada, i pel que fa al congre, la sol.lució 
més efectiva és la de tallar amb el ganivet el començament de la columna vertebral, 
darrera el cap.

Finalment voldríem esmentar els taurons. En les nostres costes es difícil trobar-nos 
amb algun exemplar  potencialment perillós. Cal però, tenir en compte que si es 
produís un encontre, cal actuar amb serenitat, no mostrar-se nerviós, guardar les 
distàncies i procurar sortir de l’aigua. En cas de mossegada, intentar reduïr 
l’hemorràgia taponant la ferida i traslladar-se el més ràpidament possible a un centre 
hospitalari.



7.2. Barotraumatismes

Es tracta dels traumatismes provocats pels canvis de pressió ambiental que afecten a 
les cavitats aeries del crani en contacte amb l’exterior, bàsicament oida i sinus 
paranasals.

7.2.1. Trencament del timpà

A cada 10 metres de fondària, augmenta una atmosfera la pressió ambient, Això 
representa que, per cada metre de fondaria, la pressió aumenta  uns 100 grs. per cm.
Aquesta pressió que augmenta a mesura que es realitza el descens, empeny la pared 
del timpà cap endins, podent arrivar a trencar-lo si no es compensa amb una força 
similar cap enfora. Això ho aconseguim mitjançant la maniobra de Valsalva, per la 
qual s’insufla aire a través de la trompa d’Eustaqui, que comunica la cavitat bucal 
amb  l’oida
interna, i així s’equilibren les pressions interna i externa, evitant el trencament del 
timpà.

Si la trompa d’Eustaqui es troba obstruida, com és el cas de trobar-se refredat, per 
mucosa, aquesta maniobra de compensació de pressions no es pot realitzar, per la 
qual cosa cal evitar la immersió, ja que podriem trencar el timpà.

Per altra banda, cal evitar la utilització de taps de cera per a l’oida, ja que podria 
provocar un trencament del timpà cap a l’exterior.

El tap deixaria una petita càmera d’aire entre ell i la pared externa del timpà, que 
roman a la pressió atmosfèrica. En rfealitzar un descens, l’individu, en realitzar 
maniobres per a compensar els sinus, l’augment de pressió provocat a la cavitat 
bucal, es transmetria per la trompa d’Eustaqui fins a l’oida interna, i aquest aire 
empenyeria al timpà cap enfora, podent provocar el seu trencament.



7.2.2. Dolors als sinus i hemorragies nasals

Els sinus frontals i maxilars estan plens d’aire, i en condicions normals es 
comuniquen amb la cavitat bucal, per la qual cosa els efectes de la pressió es 
compensen automàticament. Però pot donar-se el cas que els conductes de 
comunicació estiguin obturats, per mucosa, en cas de trobar-se refredat, establint-se 
una diferència de pressió durant la immersió entre l’aire tancat dins del sinus i el de 
la cavitat bucal, donant lloc a un dolor intens, i freqüenment a hemorragies degudes 
a la ruptura d’algun petit vas sanguini de la mucosa.

7.2.3. Dolors dentals

En cas de tenir alguna peça dentària amb càries, la pressió pot provocar dolors aguts 
molt molestos. Cal tenir una bona higiène dental i tenir cura d’aquests problemes 
que sembles insignificants però que poden ser causa de molesties importants que 
impossibilitin la pràctica del nostre esport.

7.3. El síncope de l’apnea prolongada

Durant el descens, la pressió ambiental, com tots sabem, augmenta, i 
conseqüentment, també ho fan les pressions parcials d’oxigen i de diòxid de carboni 
(pO2 i PCO2). Aquest aument de la pO2 es responsable de la sensació de ben estar en 
començar l’apnea. Inclús podem dir que, per aquest motiu, el nostre organisme 
disposa de més oxigen en arribar al fons que no pas quan hem realitzat el cop de 
ronyó en superficie.

Després, durant la permanencia al fons, consumim O2 i, per tant, disminueix la seva 
pressió parcial. Quan relitzem l’ascens, el fenòmen es realitza a l’inversa: la pO2, ja 
baixa per causa del consum de l’organisme, encara disminuirà més, a causa de la 



disminució de la pressió ambiental. Es aleshores quan tenim el risc de patir un 
síncope, més encara si durant la permanencia en el fons hem realitzat un esforç 
important, i encara més si, hipotètica i malahuradament, hem realitzat una 
hiperventilació.

Aquest síncope significa una perdua de coneixement, al no arribar prou oxigen al 
cervell, però no significa una aturada cardiaca. Es per això que, si, tot seguit, 
l’accidentat respira aire, es reanimarà sense problemes, però, si pel contrari, el seu 
cap queda submergit, sense poder respirar, morirà per asfixia. Es per això que 
aconsellem pescar sempre amb un company quan realitzem apnees profundes.

7.4. Altres

7.4.1. Hidrocució

Denominada “síncope per termoshock diferencial” o vulgarment “tall de digestió”. 
És el fracas més o meys brusc de l’adaptació de l’organisme de l’home en contacte 
amb l’aigua. Està relacionada a les adaptacions cardiovasculars que es produeixen en 
el nostre organisme durant la immersió, com són la bradicardia, vasoconstricció 
perifèrica, etc.).

Es pot presentar de forma immediata al contacte amb l’aigua o bé de forma tardia, 
inclús després de sortir de l’aigua. Rarament es presenta, però, de forma repentina, 
essent frequent que apareguin previament uns signes d’alerta en el nostre 
organisme, con són:

• Envermelliment amb sensació d’escalfor a la pell, principalment a la 
zona de braços, cuixes i abdomen.

• Picor, freqüent al cap i esquena.
• Vertigen, acompanyat de mal de cap, visió borrosa i/o pitada d’orelles.
• Sensació de fatiga i malestar general.
• Dolor,  rampes musculars, dolor abdominal i sensació de nausees.

Aquests síntomes es poden presentar de forma aillada o asociats, i segons els casos, 
en major o menor intensitat. Es pot arribar a la pèrdua de coneixement, que, com 
sabem, a l’aigua pot significar l’ofegament irreversible si no es compte amb ajut 
immediat.

L’hidrocució es pot veure facilitada per:

• Alteracions vasculars patològiques de l’individu.
• Enfermetats alèrgiques
• Insuficiència hepàtica
• Febre



• Exposició previa al sol
• Digestió

7.4.2. Accident de descompressió degut a l’apnea profunda

Aquest accident, poc freqüent, pot donar-se als pescadors de gran élite que pesquen 
a profunditats superiors als 30 metres i amb una freqüència d’immersions molt 
elevada. 

El mecanisme es similar al de l’accident de descompressió dels esportistes que 
realitzen immersió amb escafandre autònom.

El resultat es una embolia provocada per bombolles de nitrògen aparegudes durant 
el ràpid ascens de l’apneista.

7.4.3. Per causa de les embarcacions.

L’augment del trànsit d’embarcacions esportives a suposat un augment proporcional 
del risc de patir un accident per causa de les embarcacions en la pràctica de la pesca 
submarina o la immersió en apnea.

Cal anar convenientment senyalitzat, portar la boia reglamentària i en cas d’anar 
amb embarcació, haurem de portar la bandera  “alfa” que indica que hi ha 
submarinistes a l’aigua.

En molts casos,  els patrons de les embarcacions esportives no respecten les 
normatives legals, i noguarden les distàncies de seguretat que cal mantenir respecte 
d’una boia de senyalització o una embarcació amb la bandera “alfa”. Així, quan ens 
trobem en zones molt freqüentades, sería millor que mai anèssim sols. En cas d’anar 
sense embarcació, el company sempre es mantindrà alerta en superfície. Si disposem 
d’embarcació, és recomanable que sempre hi hagi un company que no pesqui, 
realitzant funcions de suport i estant alerta de les embarcacions que s’acostin.

7.4.4. Rampes musculars.

Les rampes són contraccions sobtades i mantingudesd'un múscul, degudes a un 
desequilibri en la composició muscular de sals minerals i aigua, provocat per l’excés 
d’exercici en situació de manca d’entrenament i també per una deficient 
rehidratació. La rampa provoca un dolor intens al múscul afectat i la impossibilitat 
de realitzar amb normalitat el moviment. En el nostre esport els músculs més afectats 
són els bessons i el bíceps femoral. Per sol.lucionar-ho s'ha de realitzar l’estirament 
del múscul afectat. Dins mateix de l’aigua, si estirem la cama i agafem amb les mans 
la punta de l’aleta, apropant-la suaument cap a nosaltres, podrem estirar el múscul 



afectat. Es recomana però, aturar la jornada o fer una estona de repòs, ja que 
podríem tornar a patir aquesta molèstia si continuem fent exercici.

7.4.5. Per causa del mal estat de la mar.

En condicions de mala mar, tot i que particularment recomanaria esperar un altre 
dia per practicar el nostre esport, molts esportistes s’arrisquen, o bé per que han de 
preparar-se per les competicions en condicions similars o bé per que en 
determinades zones la pesca és més abundant. Com exemple tenim la pesca a 
l’espuma que tan bons resultats ha donat als pescadors del nord en competició. Es 
tracta però, d’una pesca reservada a esportistes ben entrenats. Si no és així, ens 
podem trobar amb diversos problemes.  Pescant en l’espuma prop d’un acantilat 
rocós, hi ha el risc de que un cop de mar ens faci anar contra les roques, amb la 
possibilitat de patir contusions diverses, perdre les ulleres o fins i tot ens pot 
provocar alguna fractura.  En aquests casos, es faria molt difícil i perillós sortir  de 
l’aigua. És llavors quan es fa del tot imprescindible l’ajut d’un company.

Amb lleugera mar de fons i poca visibilitat de l’aigua, podem patir mareigs, cefalees i 
problemes digestius. La situació empitjora si no ens trobem en un estat de forma 
òptim, si  no hem dormit suficientment o no hem respectat el temps necessari per 
realitzar la digestió. En aquestes condicions, és millor deixar la sortida per un altre 
dia, en millors condicions, tant pel que fa a l’estat de la mar com el nostre pròpi.

7.4.6. Per causa d’objectes submergits.

En el nostre litoral és molt freqüent trobar-se xarxes abandonades pels pescadors 
després d’enganxar-se a les roques.  Cal anar molt en compte a l’hora d’acostar-nos-
hi, ja que són un perill potencial important.
També ens podem trobar amb trasmalls que moltes vegades, en condicions de mala 
visibilitat, no veurem fins que hi estem molt a prop. Normalment, aquestes arts de 
pesca estan senyalitzades en superfície, per la qual cosa no ens hi haurem d’acostar, 
ja que la legislació vigent prohibeix pescar-hi a la vora.

En d’altres ocasions ens podem trobar amb línies de nylon provinents de palangres 
que també han estat abandonades, moltes vegades embolicades al voltant de roques i 
relleus del fons. Cal evitar introduïr-se als forats i caus propers, doncs correm el risc 
de enganxar-nos-hi.

Hi ha també la possibilitat d’enganxar-se amb el fil del propi fusell després de 
disparar a un peix  i que aquest s’encaui. Cal manipular amb cura el material i anar 
amb molt de compte. En aquests casos, es recomana mantenir tivat el fusell cap a la 
superfície, amb l’ajut del carret i una boia de senyalització.



En tots aquests casos, el fet de portar un bon ganivet ben esmolat ens pot salvar la 
vida.

Citarem per últim els pecis (vaixells, avionetes, i d’altres estructures esfonsades), ja 
que en molts casos es tracte de molt bons llocs de pesca i immersió. Si no el coneixem 
molt bé i no ens trobem en bones condicions físiques i psicològiques, evitarem 
aventurar-nos pel seu interior, ja que hi ha perill de quedar atrapats o no trobar la 
sortida .

7.5. Reanimació cardio-pulmonar básica

7.5.1. Introducció

En la pràctica del nostre esport, l’accident que amb tota seguretat s’ha endut més 
vides i que cada any s’esdevé a un bon nombre de pescadors, en la majoría de casos 
víctimes de la seva poca experiencia i de la inconsciència és el síncope de l’apnea 
profunda.

En aquest accident, al perdre el coneixement dins de l’aigua, si ens trobem sols i no 
tenim un company que ens vigili, la mort es gairebé segura.

És per això que quan practiquem la pesca submarina o l’apnea a una profundidad 
considerable, sempre o farem amb un company que ens vigili des de la superfície i 
que tingui les mateixes aptituts que nosaltres, i per a major seguretat, haurem de 
tenir el suport d’una embarcació.

Però en cas d’accident, aquestes precaucions seran de ben poca ajuda si el company 
no té els coneixements bàsics de socorrisme per aplicar les maniobres de reanimació 
càrdio-pulmar bàsiques.

Es per això que recomano d’una manera molt seriosa que tots els practicants 
d’aquest esport facin un curset de socorrisme bàsic, ja que del bon conèixement 
d’aquestes tècniques pot dependre la vida d’un company.

En aquest capítol donarem unes nocions bàsiques, tot i que repeteixo que només 
amb una pràctica adequada i amb les instruccions que ens poden donar en els cursos 
que totes les assamblees locals de Creu Roja  impartiexen, podem actuar 
correctament si alguna vegada ens trobem amb aquesta desagradable situació.

7.5.2. Reanimació càrdio-pulmonar básica

La reanimació càrdio-pulmonar básica pretén aportar l’oxigen necessàri als òrgans 
vitals per evitar la mort cel.lular, quan s’ha produït una aturada de les funcions vital.



Això s’aconsegueix amb la execució d’unes tècniques que permetran garatir 
l’arribada d’oxigen al pulmons (suport respiratori) i en el seu cas també garantir la 
distribució d’aquest oxigen (suport circulatori).

Veïem doncs, en què consistiesen aquestes tècniques:

• Tècnica de suport respiratori  : en el cas d’un síncope en que el company 
s’adona de l’accident i recupera ràpidament a la víctima, el més probable és 
que només hi hagi una parada de la funció respiratoria, que es pot recuperar 
espontàniament quan l’accidentat arriba a la superficie i se’l posa en una 
posició que afavoreixi l’entrada d’aire a les vies respiratòries. Això ho 
aconseguirem, primer treient-li el cinturó de ploms per facilitar la flotabilitat, i 
segon treient la màscara i el tub i realitzant una hiperextensió  de coll, és a dir, 
tirant-li el cap enrera, vigilant que no li entri aigua si es fa directament en 
flotabilitat a la superficie de mar. 

D’aquesta manera, garantint la 
permeabilitat de les vies aèries, la 
víctima pot retornar a la conciencia 
espontàniament si la recuperació 
després de l’accident a estat 
immediata. Pot ser, peró, que existeixi 
una aturada respiratoria que faci 
necessari l’aplicació de la técnica de 
respiració artificial, el que 
popularment s’anomena com el boca a 
boca.

Aquesta técnica té com a objectiu introduïr l’aire a l’accidentat des de la boca 
del socorrista.
Per fer-ho correctament, s’ha de mantenir la hiperextensió del coll per garantir 
la permeabilitat de les vies aèries. S’ha de premer amb suavitat el nas de 
l’accidentat, amb els dits polze i index, per evitar que l’aire que l’introduirem 
per la boca surti pels orificis nasal. Un cop fet això, es posaran els llavis al 
voltant de la boca oberta de la víctima, i es realitzarà una expiració que 
enviarà aire als pulmons del company inconscient. Després de l’espiració, s’ha 
d’enretirar la boca i deixar de presionar el nas, per tal de que tregui l’aire dels 
pulmons.



Aquesta maniobra es realitzarà 
amb una freqüència de 12 
vegades per minut, fins que 
l’accidentat recuperi el ritme 
respiratori.
Es posible que l’accidentat 
pateixi també una aturada 
cardíaca, sobretot si després del 
síncope ha transcorregut una 
estona abans de recuperar-lo.

En aquest cas, després de fer les dues primeres insuflacions del boca a boca, 
ens haurem d’assegurar si té pols. Si no en té, haurem de garantir la 
distribució de l’oxigen amb la técnica adequada:

• Técnica de suport circulatori  : en primera instancia, haurem d’explorar el pols, 

col.locant els dits índex i el del mig al 
clot que hi ha entre la tràquea, a 
l’alçada de la nou del coll i el múscul 
esternocleidomastoidal. No haurem 
d’agafar mai el pols amb el dit polze, ja 
que aquest té una artèria molt 
superficial, i podriem detectar el nostre 
propi pols. Per tal de fer-ho 
correctament, haurem de treure la 
caputxa a la víctima i fins i tot és 
posible que tinguem que estripar el 
vestit isotèrmic per deixar el col al 
descovert. 

Si notem pols, només caldrà seguir realitzant suport respiratori, amb la qual 
cosa tenim moltes garantíes de recuperar amb facilitat a l’accidentat, però si 
no hi pols, haurem de combinar el boca a boca amb la maniobra de suport 
circulatori, es a dir, realitzant massatge cardíac extern.
Per realitzar aquesta maniobra, haurem de traslladar a l’accidentat a 
l’embarcació o a terra (el que sigui més ràpid), ja que s’ha de fer estirant-lo 
sobre una superficie dura.
El massatge cardíac extern consisteix en aplicar unes pressions de manera 
rítmica a la meitat inferior de l’estern, i d’aquesta manera aconseguim 
presionar el cor i així provocarem el bombeig de la sang que permetrà que 
aquesta circuli i arribi als diferents òrgans, aportant l’oxigen necessari per a la 
vida.



Com hem dit abans, l’accidentat s’ha de col.locar estirat panxa amunt sobre 
una superficie dura, per tal que les compressions siguin efectives.

Les compressions s’han de fer a la 
meitat de l’estern, col.locant el taló 
d’una mà directament a l’estern, amb 
l’altra mà a sobre de la primera, 
entrellaçant els dits. Els braços del 
socorrista han d’estar estirats amb els 
colzes rígids. La pressió sha de fer 
directament en sentit vertical sobre 
l’estern, amb una força que permeti 
enfonsar-lo uns 4 o 5 cm, per tal de fer 
correctament la funció de bombeig de 
la sang per part del cor.

El ritme d’aquestes compressions ha de ser d’unes 80 vegades per minut.
Quan s’han de fer conjuntament les dues maniobres, ja que hi ha una aturada 
cardio-pulmonar, s’ha de combinar el boca a boca amb el massatge cardíac 
amb cicles de 2 insuflacions/30 compressions.

La maniobra de reanimació cardio-pulmonar básica s’ha de realitzar fins que 
arribem a recuperar a l’accidentat o fins que arribin professionals sanitaris que 
puguin fer unes maniobres de reanimació més complertes amb material 
mèdic.

Per que això sigui posible, haurem d’avisar el més aviat posible per que arribi 
aquesta asistencia, i si podem, mentre es van fent les maniobres, i si disposem 
d’embarcació, ens dirigirme al port més proper.

7.6. La farmaciola

És aquell estoig on es guarden estris i medicaments per atendre les urgències 
sanitàries.

Cal conservar unes normes bàsiques. Les farmacioles han d’estar

• ordenades
• conservades, reposant medicaments i material
• ben dotades, tenir allò que és necessari
• guardades sense llum directe i a un lloc fresc

Què hi cal tenir:



A) Instrumental:
• tisores
• pinces

B) Material de cures:
• gases esterilitzades
• cotó
• benes
• esparadrap

C) Medicació:
• analgèsics
• antisèptic no acolorit
• antimareig
• pomada per a les picades
• amoniac
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