
Protegeix-te 
amb la Targeneu

perjudicat en lloc del causant del sinistre, que també
pot passar.  Recordem que les principals cobertures
que dóna la Targeneu són els de rescat, cures d’urgèn-
cia, repatriacions, reemborsaments de forfets, de
classes d’esquí i despeses dallotjament no utilitzats.

Targegel i Targefons
La Targeneu té dues germanes, la Targegel, que va
néixer la temporada passada i, la Targefons, que surt
de comptes aquest hivern. La primera neix de la cons-
tatació que els practicants dels esports de gel –pati-
natge, cúrling, hoquei gel i skeleton– no necessiten les
garanties d’una assistència en viatge, donat que la
seva pràctica esportiva es fa en una pista de gel, dins
d’una població i a prop d’un centre hospitalari. D’aques-
ta forma es fa un producte en el que la primera cura
d’urgència i el trasllat al centre hospitalari és assumit
per l’asseguradora. I la nouvinguda és la Targefons,
destinada exclusivament als practicants d’esquí nòrdic
i de canicròs. Tant la Targefons com la Targegel tenen
ampliada la responsabilitat civil a 30.000 euros.
Però és que a més, per si tot això no fos suficient,
aquestes targetes també et donen un munt de des-
comptes a l’hora de comprar un forfet, de fer la reser-
va d’una habituació en un hotel, de comprar-te el
material o de moltes més coses que et puguis imagi-
nar. Una bona suma de raons per considerar ferma-
ment la possibilitat de treure’t la Targeneu, oi? De fet,
no fa tan de nosa a la cartera i quan l'hem de menes-
ter ens dóna tan a canvi de res, que es mereixeria que
li fessim un monument. Per a més informació,
www.fceh.cat o 93 415 55 44.  !

Una broma de dos milions
Per desgràcia els accidents passen, però, com que són
imprevisibles, el millor és saber encaixar-los de la millor
forma, i per això res millor que disposar de les millor armes;
en aquest cas la Targeneu. Estava escrivint aquest article
quan m’ha vingut al cap el que li va passar al meu bon amic
Pere Lluís. L’he trucat a veure si tenia algun problema en
explicar la seva experiència, i ell, com que és un noi com cal,
m’ha dit que cap ni un, que així podia servir d’exemple.
Aquest és el seu relat. “Vaig anar a Tignes a fer un curs de
surf de neu. Estàvem al big jump fent un curset de salts.
Primer vam estar amb el monitor i tot anava perfecte. En
acabar, em vaig voler quedar a fer uns salts per seguir
entrenant. El primer el vaig fer bé, però al segon vaig volar
molt alt. Massa. Em vaig dir, estic veient el cel. La gent que
hi havia aplaudia, però vaig passar del cel a l’infern en un
obrir i tancar d’ulls. Vaig caure sobre l’esquena, i em vaig
aixafar la vèrtebra lumbar 4. Va ser un cop molt fort.
Ràpidament vaig veure que m’havia fet mal. Vaig comprovar
que tenia sensibilitat a les cames, però no em volia moure.
Els que hi havien allà van avisar els de l’estació. Va venir un
amb una moto i em va treure d’allà. Vaig baixar en una llitera
al tren que passa sota les muntanyes de Tignes. Vaig anar a
l’ambulatori de Tignes, i aleshores em van dir que tenia la
vèrtebra aixafada i trencada. D’aquí vaig anar a l’hospital
comarcal, on vaig ester dos dies immobilitzat. Després, vaig
anar amb llitera a l’ambulància, que em va conduir a l’aero-
port de tornada a casa. Vaig ocupar nou places d’avió. A
l’aeroport de Barcelona em va venir a buscar una altra
ambulància i vaig anar a la Clínica Dexeus, on vaig ester dos
dies amb una cotilla fins que em van donar l’alta. Per sort,
tot ho va pagar l’assegurança, sinó m’arruïno. Vaig calcular
que la broma costava més de dos milions de les antigues
pessetes. Per això jo sempre aconsello que es tingui una
assegurança i si vas fora a la targeta europea sanitària. Per
sort, el meu cas no va passar d’aquí. Vaig poder tornar a fer
vida normal, tot i que vaig trigar quatre anys a recuperar-me
del tot, i tot i així és millor que no faci activitats que casti-
guin massa la part afectada. Conclusió, que sempre s’ha
d’anar amb cura i saber les limitacions de cadascú”.

Tarifes clínica de La Molina
Per tenir una orientació del que costa ser atès en cas de patir un accident a pistes, aquí teniu els números del servei
mèdic dedicat exclusivament a l’atenció dels accidents a La Molina, amb forfet i sense assegurança:

Seguretat

Malauradament, la seva presència a la nostra cartera
no té la importància que hauria de tenir. Som un país
d’inconscients i moltes vegades fem les coses sense
pensar-hi gaire. Si féssim una enquesta entre els
esquiadors que van un cap de setmana a gaudir de la
neu ens adonaríem que bona part d’ells esquia sense
cap assegurança, ja que no la veuen necessària.
Aleshores, si vas i els expliques la necessitat, la con-
veniència d’estar assegurat, dels avantatges que
representa, dels serveis i descomptes que poden
obtenir i de la tranquil.litat que dóna fer les coses ben
fetes, aleshores és quan et diuen, “doncs, no és mala
idea” o “ja podria haver-hi pensat abans”. Dues res-
postes que un afectat en un incident no faria mai, ja
que ell sí que ha tingut la sort de beneficiar-se dels
avantatges de la Targeneu, ja que en cas de no estar
assegurat la broma li pot haver costat molt i molt cara
–vegeu el quadre adjunt. Es donen casos d’esquiadors
que per desgràcia han patit un greu ensurt. Com sem-
pre el personal de l’estació els ha tractat de forma
esplèndida, però esplèndida ha estat també la factura
que ha hagut de pagar després. I no és broma (mireu
quadre ).

Per a tot
A més, una dels avantatges de la Targeneu és que és
que dóna cobertura a tots els esports d’hivern, fin i tot
l’esquí de muntanya, sempre i quan es practiqui per
sota dels 4.000 metres, que ja és una bona alçada, i
les raquetes de neu. També dóna cobertura, els 365
dies l’any, a altres esports, sempre i quan es practi-
quin a més de 50 quilòmetres de casa teva i quan no
estem parlant de vehicles de motor, escalada, esports
aeris, espeleologia, escalada o submarinisme. És a
dir, que si per exemple fas bicicleta de muntanya i tens
una caiguda per la zona del Garraf i et fas un esquinç
al genoll, com és el meu cas, la Targeneu em cobreix
les despeses sanitàries. Perfecte, oi? Però és que
enguany, com a principal novetat, la garantia de res-
ponsabilitat civil ha passat dels 187.000 als 30.000
euros, i és l’únic producte del mercat que garanteix la
reclamació de danys dels federats, quan aquest és el
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Per gaudir d’una bona esquiada no hi ha prou amb
calçar el millor material, fer-ho a la pista més prepa-
rada i sota unes condicions de neu i visibil itat
excel.lents, cal anar sobre segur i tenir ben guarda-
deta a la cartera la Targeneu, la targeta de serveis
de la FCEH que també et cobreix les espatlles en cas
de patir un incident.

Honoraris mínims: 43 euros
Honoraris màxims: 66 euros
Raig X: 28,50 euros
Sutura petita: 28 euros
Sutura gran: 43 euros
Embenat simple: 22 euros

Embenat compressiu mitjà: 31,50
euros
Embenat compressiu gran: 39 euros
Fèrula de guix petita: 29,50 euros
Fèrula de guix mitjana: 34 euros
Fèrula de guic gran: 39 euros

Guix petit: 32,50 euros
Guix mitjà: 35,50 euros
Guix gran: 39 euros
Evacuació pistes: 58 euros
Ambulància clínica: 27 euros
Ambulància Puigcerdà: 66 euros

Celes Piedrabuena   
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