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Aquest manifest no té per què ser acceptat, ni estar-hi d’acord, tots els 
alpinistes que formen la família d’escaladors de les SAME’s de les UEC’s. 
Pretén ser una reflexió de la situació actual de l’escalada per actuar cadascun 
de nosaltres en clau d’alpinistes com som.  
 
L’escalada ha estat i és una activitat de muntanya en la qual pren sentit la 
màxima expressió de l’excursionisme,  que és la descoberta de la natura pels 
indrets i itineraris més feréstecs i inaccessibles. El major nombre d’aficionats a 
l’escalada i l’alpinisme, ha portat a un creixement de l’activitat, dels accidents 
en la muntanya i a un deteriorament del medi on es desenvolupa la nostra 
activitat. En conseqüència, han aparegut decrets que regulen l’activitat, les 
entitats, la formació, els professionals i el rescat, així com, també s’han regulat 
zones i sectors per protegir el medi natural. 
 
Volem manifestar: 
 

 L’escalada està fortament lligada a la llibertat individual d’afrontar les 
dificultats de la muntanya i com a tal volem defensar el dret d’exercir 
aquest esport en totes les seves modalitats. 

 Els escaladors escoltem  i interpretem la força de la natura, per 
identificar  els llocs i moments en què som capaços d’aconseguir els 
objectius proposats. 

 Els escaladors cuidem de nosaltres mateixos per aconseguir l’estat de 
forma que requereix l’objectiu proposat. 

 L’escalada fomenta els valors essencials humans del coneixement d’un 
mateix i dels companys, contribuint al creixement com a persones i 
l’altruisme. 

 L’excursionisme, l’escalada i l’alpinisme en general, fomenten el  treball 
en equip vers l’objectiu comú, vertebrant els components sense 
consideracions socials. 

 L’accés a la formació en les tècniques i habilitats de l’esport de 
l’escalada és un dret que tot excursionista té per accedir al món de 
l’alpinisme. 

 Els escaladors estimem i respectem el medi on desenvolupem l’activitat 
i sempre hem lluitat per la conservació de l’espai natural. 

 Els escaladors cuidem les tècniques de seguretat per tal de mantenir 
l’activitat de forma segura per a nosaltres mateixos i els nostres 
companys. 

 Si bé, tots expliquem de diferent forma el per què escalem, tots sabem 
que ho hem de fer. 

 
  


