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ACCIDENT, IMPRUDÈNCIA O INCOMPETÈNCIA? 
Joan Vives Ribó 
 
A finals de maig ha esdevingut un fet luctuós que ha commocionat la comunitat informativa. Parlo 
de l’accident ocorregut a la Riera de Merlès, en el que dos alumnes del Col·legi Badalonès han mort 
ofegats quan la intentaven travessar. El ressò mediàtic ha estat extensíssim, i no només s’ha limitat 
als informatius o als programes especials, sinó que ha estat tema comú de conversa en les tertúlies 
habitualment monopolitzades per la política o el futbol. Aquest fet, l’extensibilitat, ha provocat 
l’aparició d’un sentit generalitzat de debat amb els perills que això comporta. Últimament n’estem 
molt avesats. Recordem l’episodi (sembla que mig oblidat) de les vaques boges o la febre aftosa. La 
sobreinformació fa que el tema se surti de mare. El que és curiós és comprovar de quina manera 
s’atribueixen les causes, entre un accident com aquest i un de circulació. És molt habitual pensar en 
el factor sort, però al darrere sempre hi ha el factor aptitud del responsable (monitors en aquest cas, 
conductors en casos de circulació per carretera), així com també el factor esforç (previsió, 
concentració, recursos...) i la dificultat de la tasca (cabdal, profunditat, corrent...). Bé. Doncs 
mentre en els accidents de circulació és molt freqüent la recurrència al factor sort, en aquest cas 
sembla no haver existit. Hem pogut veure com han imputat als monitors un delicte d’homicidi per 
imprudència, és a dir pel seu error (manca d’aptitud o error en la valoració de la dificultat de la 
tasca); també hem vist com han sotmès al Col·legi a la pressió (que s’ha fet extensíssima i tema de 
debat) d’haver de justificar l’elecció d’aquest tipus d’activitats (dificultat de la tasca) i al fet que es 
fes la previsió suficient en nombre i qualitat de monitors acompanyants. Suposo que tot això portarà 
cua.  
 
Mentrestant penso què deuen fer els psicòlegs que tanta anomenada tenen aquests dies, per 
acompanyar i orientar de manera adaptativa el dol dels pares i també el dels monitors. Suposo que 
recorren a la teoria de l’atribució per intentar que les emocions “saludables” (dolor, pena, enuig...) no 
es converteixin en construccions cognitives “insanes” (sentiment de culpa, pensaments fòbics o 
irracionals, etc.). Tanta pressió mediàtica no crec que els ajudi. 
 
Tot plegat m’ha fet recordar un episodi viscut recentment, quan vaig baixar per un barranc per 
provar algunes de les possibles activitats que podríem incorporar en el Seminari d’Outdoor Training. 
Una de les conclusions que vaig treure és que t’has de refiar dels monitors, pràcticament a cegues, 
segons com. Però també vaig constatar que l’experiència i l’aptitud de lideratge dels monitors els 
permetia acceptar i respectar els dubtes quan algun barranquista no s’atrevia o no volia fer segons 
quin pas. Aquesta tranquilitat era el millor per a que aquest barranquista no patís davant d’un gran 
salt o d’un pas complicat. Semblava no haver-hi pressa ni pressió per decidir-se. Com era evident 
que podien tenir guardat un AS, una ruta alternativa o la decisió d’ajudar-lo amb cordes, per 
exemple. 
 
O sia, que el debat generat arrel del fatal accident, pot servir precisament per promocionar la 
contractació de serveis i professionals, de manera que els factors aptitud, esforç i dificultat de la 
tasca estiguin el més controlats possibles, i deixar així que l’única opció de risc (que, de fet, és el que 
es busca) torni a ser el factor sort. 
 
Nosaltres (ACPE), en aquest aspecte, estem molt tranquils. L’empresa contractada per a la 
realització del Seminari d’Outdoor Training, és una empresa de referència en el sector, i precisament 
ha estat la consultada per TV3 i Antena 3 (de moment) per als comentaris tècnics en relació a la 
notícia esmentada. 


