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Els Bombers rescaten dues 
persones amb hipotermia a la 
Torre de Cabdella (Pallars Jussó) 
La meteorologia impedia volar l'helicopter i es 
va sol·licitar el teleferic per arribar a les víctimes 
Els Bombers de la 
Generalltat va rescatar ahlr 
a la tarda dues persones 
amb hipotermia a l'estany 
Tort, al munlclpl de la Torre 
de Csbdella (Pallars Jusslt). 

Torre de Cadbella 
REDACCIÓ 

La meteorología impedía volar 
l'helicopter i es va sol·licitar la 
posada en marxa del teleferic de 
la Vall Fosca per accedir a les víc
times. Finalment, els pilots van 
aprofítar una momentania millo
ra de les condicions que va per
metre el rescat i transport aeri. 

A les 17.18 hores el responsa
ble del refugi de la Colomina va 

avisar els serveis d'emergencies 
sobre la presencia, a l'estany Tort, 
de dues persones amb proble
mes de salut i possibles hipoter
mies severes. lmmediatament, 
el Grup d'Actuacions Especials 
(GRAE Muntanya) de La Seu d'Ur
gell i la metgessa especialitzada 
en rescats es van dirigir cap alla 
amb helicopter, amb el suport te
rrestre d'una altra dotació GRAE i 
dues de bombers voluntaris de La 
Pobla de Segur. S'hi va sumar una 
segona dotació aeria de GRAE 
provinent de Cerdanyola. 

Així, l'helicopter ha descarre
gat el personal GRAE i medie a 
l'embassament de Saliente, on 
també hi van arribar, per terra, 
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els bombers de La Pobla i la do
tació terrestre de GRAE; i es va 
sol·licitar la posada en marxa del 
teleferic que cobreix gairebé 500 
metres de desnivel! fins el refugi 
i que, en haver acabat la tempo
rada turística, ja estava clausurat. 

Des del teleferic, que ascen
deix fíns 2.200 metres, els efec
tius han caminat 45 minuts fíns a 
l'indret on s'estaven les víctimes. 
El rescat per aire semblava im
possible i, per terra, inviable: els 
efectius duien material d'acam
pada per acompanyar les vícti
mes durant la nit i fins la millora 
de les condicions meteorologi
ques. Mentrestant, pero, el pilot 
d'un deis helicopters de rescat va 
considerar que s'obria una treva 
suficient en les condicions adver
ses de pluja i boira i ha pogut des
cendir fins a l'estany Tort. 

Així, i de manera molt rapida, 
(l'helicopter ni tan sois va tocar 
terra), els efectius de rescats i la 
metgessa van evacuar els ferits i, 
un copa l'helicopter, se'ls van dis
pensar unes primeres atencions. 

Els dos ferits van estar tras
lladats a !'Hospital Comarcal del 
Pallars, on, segons el SEM, van 
estar avaluats per si requerien un 
segon trasllat en funció de la seva 
gravetat. Finalment, van diagnos
ticat la dona amb hipotermia mo
derada i l'home amb hipotermia 
lleu, i van rebre alla l'atenció. 

a tates 
les hores 
del dia Con necta't! 
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