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A veure, faré una pregunta una mica poca-solta? De totes
les targetes i papers que portes a la cartera, quants neces-
sites de veritat? Probablement en podries prescindir d’una
bona part, però, si ets un practicant dels esports d’hivern,
la que hauries de dur en un espai prioritari és la Targeneu,
la targeta de serveis i assegurances de la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH).
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Va ser una de les notícies que més enrenou va provocar

el passat hivern: la del rescat del jove Albert Pérez a La

Molina. Aquest surfista es va perdre quan intentava fer

l'última baixada –sempre la més perillosa– a l’estació

ceretana. Es va desorientar per culpa de la boira i veient

que es feia de nit va decidir improvisar un iglú sota un

tronc, aprofitant unes pedres i la seva pròpia planxa.

Allà va passar la nit i l’endemà va localitzar el refugi

conegut com la Barraca de Rus, on el van trobar els

equips de rescat. L’habilitat de l’Albert per superar la

situació diu molt a favor d’ell. El que aquest jove no sabia

és que, mentre s’estava construint el niu, unes 200 per-

sones es neguitejaven per mirar de trobar-lo. El seu

rescat va durar 24 hores, i hi van participar bombers,

mossos d’esquadra i voluntaris, i es va necessitar

l’ajuda d’un helicòpter. El somriure de la família en

retrobar-se va anar desapareixent del seu rostre quan

se’ls va informar que el cost del rescat era, com a

mínim, de 60.000 euros, i que ells l’havien de cobrir, ja

que l’Albert, deien, havia actuat amb negligència. Ell va

admetre que va cometre l’errada de no dur el mòbil,

però deia que de cap manera havia fet el boig, sinó que

simplement no es veia bé per culpa de la boira.

Situacions d’aquesta mena, donen amb certa regulari-

tat a les nostres muntanyes. De fet, entre l’1 de gener i

el 15 de setembre passat els bombers de la Generalitat

de Catalunya van dur a terme 365 serveis de rescat de

muntanya, entre els quals hi figuren els esquiadors i

surfistes de neu que van a la seva i que, tot i que veuen

cartells de prohibit el pas, hi passen. Davant d’aquesta

situació, la Generalitat ha dit, mitjançant Olga Lanau,

directora del Departament de Bombers, que cobraran a

les persones que hagin comès una negligència; i, per la

seva banda, el Govern d’Andorra també es planteja anar

en aquesta línia.

Cobert amb la Targeneu

Encara que no ho sembli, els rescats tenen un cost, més

encara quan es fan a l’estranger. Per tant, sempre s’ha

de tenir seny i no jugar-se-la. En aquest sentit, Melcior

Oller, corredor d’assegurances, explica que “en cas

d’accident cobert per la pòlissa, l’assegurador posarà a

disposició de l’assegurat lesionat els mitjans adequats

per a la seva asistència i rescat, i pel seu trasllat sanita-

ri. En cas que no hi hagi accident, però que es produeixi

una situació que posi en perill la integritat física de la

persona, també es prestaran els serveis d’assistència i

rescat. I m’agradaria remarcar que no es tindrà dret al

rescat en els casos de pèrdues o extraviaments”. I pel

que fa a l’altre tema que em comentes, el dels cobra-

ments “i en el cas dels esports d'hivern, els rescats els

fan sempre entitats privades –barquetes o motos de neu

de les pistes, helicòpters d’empreses privades…–, i

aquestes sempre passen una factura, el cost de la qual

està totalment garantit amb la Targeneu”. I afegeix, “a

més, a l'estranger, segons el grau de la lesió s'inicia un

protocol especial, i és obligatòria l'evacuació o rescat

amb helicòpter, i l’assistència dels socorristes. Aquest

cas, que també està cobert per la Targeneu, té un cost

important, entre 3.000 i 6.000 euros. Aquesta situació és

molt habitual a les pistes de Suïssa, per exemple”, per

acabar el seu argument dient que “potser també caldria

recordar que el rescat està garantit sense límit de

cobertura amb la Targeneu en el cas dels esports d'hi-
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Cobertura Targeneu

Esports d’hivern Altres activitats

Àmbit temporal de cobertura Fins al 31 de maig 2010 Fins al 31 de maig 2010

Àmbit geogràfic Mundial / Competicions no nacionals Espanya, Europa i països ribero mediterranis

Assistència en viatge

Assistència i rescat Sí Sí, límit de 6.000 euros

Trasllat sanitari al centre mèdic i/o

Repatriació sanitària en ambulància

UVI o helicòpter i trasllat acompanyant Sí Sí

Despeses mediques, quirúrgiques, Fins a 1.502 euros a Espanya i Andorra Fins a 600 euros a Espanya

farmacèutiques i d’hospitalització per Fins a 3.005 euros resta del món Fins a 3.000 euros resta del món

a la primera cura in situ Sense franquícia Franquícia 75 euros

Prolongació de l’estada del lesionat 30 euros/dia, màxim 300 euros 30 euros/dia, màxim 300 euros

en un hotel per prescripció facultativa

Viatge d’anada i tornada i /o despeses 60 euros/dia, màxim 600 euros 60 euros/dia, màxim 600 euros

d’estada per un familiar per hospitalit-

zació de primera cura superior a tres dies

Formalitats, trasllat i repatriació de Sí Sí

difunts i acompanyants

Retorn anticipat de l’assegurat per malaltia Sí Sí

greu o mort d’un familiar de primer grau

Reemborsament d’abonament no Fins a 150 euros No

utilitzat per accident

Reemborsament de classes no Fins a 150 euros No

utilitzades per accident

Reemborsament de les despeses d’allotjament no Fins a 150 euros No

utilitzades per repatriació sanitària per accident

Servei de conductor professional quan ni l’asse- Sí Sí

gurat lesionat ni cap acompanyant puguin conduir

Tramesa de documents de viatge i Sí Sí

missatges urgents

Telèfon gratuït i obligatori d’assistència 24 h 365 dies l’any 24 h 365 dies l’any

per tenir dret a les prestacions

Accidents

Indemnització per mort 6.000 euros 6.000 euros

Indemnització per invalidesa permanent absoluta 12.000 euros 12.000 euros

Assistència sanitària

Despeses mèdiques al domicili del lesionat Il·limitat a centres concertats Il·limitat a centres concertats

Proves diagnòstic. Fisioteràpia i lloguer Inclòs Inclòs

d’elements auxiliars

Pròtesis ortopèdiques per a la curació Inclòs (85 %) Inclòs (85 %)

Responsabilitat civil

Responsabilitat civil, fiances i defensa 30.000 euros 30.000 euros

Franquícia per danys materials 150 euros 150 euros

Protecció jurídica de l’esportista

Reclamació de danys soferts per l’esportista Sí Sí

Activitats cobertes Esports reconeguts en els Estatuts de Altres activitats esportives no relacionades

la FCEH. Esquí de muntanya i raquetes a l’apartat d’exclusions

a menys de 4.000 metres

Exclusions i limitacions: activitats no cobertes a altres activitats

- Les prestacions d’Sssistència en Viatge i Assistència sanitària tenen cobertura a partir del quilòmetre 50 del domicili habitual de l’assegurat.

- Esports exclosos: Activitats subaquàtiques, Espeleologia, Esports aeris, Automobilisme, Motociclisme, Motonàutica i Esports aeronàutics, Escalada 

i sinistres ocorreguts a més de 4.000 metres, Arts marcials (boxa, judo, karate, lluita i taekwondo).

- Exclusions a responsabilitat civil: Tir amb arc, Tir al vol, Dards i Caça.

Seguretat

vern, de l'esquí de muntanya a menys de 4.000 metres

d'alçada i de les raquetes de neu”.

Davant d’aquestes sinceres declaracions, l’únic que

podem dir és que val la pena tenir la Targeneu, ja que el

seu cost és mínim –56 euros–, i les prestacions que ofe-

reix són moltes. D’una banda dóna cobertura a totes les

estacions d’esquí del món. Siguis allà on siguis, els 365

dies de l’any, oferint una molt bona assistència en viat-

ge en cas de patir un accident i cobrint les despeses

mèdiques que es deriven del possible ingrés hospitala-

ri, al marge de brindar protecció jurídica. I ja no només

pel que fa als esports d’hivern, també a molts altres

esports, com la bicicleta de muntanya o l’excursionis-

me. Temporada rere temporada, la Targeneu va millo-

rant les seves prestacions, mirant de donar sempre

resposta a qui la pugui necessitar, canviant el que toqui

i retocant el que faci falta. No es limiten a variar-li el

grafisme, ja que les modificacions són de veritat. I,

prova d’això, és que enguany s’ha ampliat l’assistència

derivada de les despeses de viatge i estada per un fami-

liar en aquells accidents en què l'accidentat hagi d'es-

tar hospitalitzat en el lloc de l'accident. De 30 euros per

dia i un màxim de 300 euros, s’ha passat a 600 euros, i

si fins ara la cobertura es donava si l'hospitalització era

superior a cinc dies, ara s’ha reduït a tres. 

Targegel i Targefons

El gruix dels afeccionats als esports d’hivern practiquen

l’esquí alpí, però, per sort, també hi ha apassionats de

l’esquí de fons i dels esports de gel. La Federació

Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), conscient d’aquest

fet, sempre ha intentat donar resposta a tota la família

blanca, i per aquesta raó va llençar la temporada pas-

sada la Targefons i fa tres la Targegel. La primera està

clar que ha nascut per donar el màxim de garanties als

practicants de l’esquí nòrdic, mentre que la targeta més

gèlida cobreix la pràctica del patinatge, el cúrling, l'ho-

quei gel i l’skeleton, i tant una com l’altra ofereixen una

responsabilitat civil de 30.000 euros.

Pert tot plegat, el millor és començar la temporada amb

les espatlles ben cobertes. De la mateixa manera que

ens preocupem que la sola dels nostres esquís i plan-

xes estigui immaculada, que els cantells estiguin ben

esmolats i que les botes lluïn i s’adaptin millor que mai

a la forma del peu, ens hauríem de preocupar també de

dur sempre a la butxaca la Targeneu �

Més informació: www.fceh.cat i 93 415 55 44




