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Rescaten dos excursionistes 
ferits greus per hipotermia 
a Contraix, a la Vall de Boí 
·Eis van trabar inconscients i se'ls va evacuar 
en helicopter a la Vall d'Hebron de Barce-lona 
Els Bombers van rescatar 
hlr dos excurslonlstes que 
n estar trasllad ts greus a 

!'hospital Vall d'Hebron de 
Barcelona després d'haver 
so rt una hipotermia a la 
Vall d Bor (Alta Rlb gor~). 

La Vall de Boí 
CA RLA SALAZAR 

Els serveis d'emergencies van re
bre l'avís al volant de dos quarts 
d' una del migdia per part d'uns 
excursionistes que alertaven que 
havien trobat dues persones in
conscients prop de l'estany Con
traix. D'aquesta manera, els Bom
bers de la Generalitat van activar 
dos helicopters del Grup de Re
colzament d'Actuacions Especials 
{GRAE). Quan van arribar al lloc 
indicat, van constatar que es tro
baven en estat d'hipotermia i els 
van fer les primeres atencions. 
Seguidament, els van evacuar fins 
allloc on els esperaven dos heli
copters medicalitzats del Sistema 
d'Emengies Mediques {SEM) que 

Una ambulancia 
atropella cinc 
operaris a la 
carretera de 
Vila-sana 
Els serveis d'emergencies van ser 
alertats pocs minuts abans de la 
una del migdia d'un atropella
ment que es va produir a la carre
tera LP-3322 en el seu pas pel ter
me municipal de Vila-sana. Quan 
van arribar allloc, la carretera en
tre Mollerussa i Linyola, van com
provar que una ambulancia havia 
atropella! a .cinc operaris que es 
trobaven realitzant serveis de 
pintura a aquesta vía . El Sistema 
d'Emergencies Mediques (SEM) 
va fer les primeres atencions als 
operaris i va traslladar quatre 
d'ells a !'hospital de Vilanova i un 
el cap de Mollerussa, tots ells fe
rits en estat menys lleu. 

van traslladar a les dues vícti
mes en estat greu a !'hospital Vall 
d'Hebron de Barcelona. 

Cal recordar que durant la 
jornada de dimarts ~ls Bombers 
de la Generalitat va rescatar a la 
tarda dues persones amb hipo
termia a l'estany lort, al munici
pi de la Torre de Cabdella (Pallars 
Jussa). Els dos ferits van estar 
traslladats a !'Hospital Comarcal 
del Pallars, on, segons el SEM, \lan 
estar avaluats per si requerien un 
segon trasllat en fundó de la seva 
gravetat. Finalment, van diagnos
ticar la dona amb hipotermia mo
derada i l'home amb hipotermia 
lleu, i van rebre alla l'atenció. 

Per casos com aquests, els 
efectius del GRAE recorden que 
a finals d'estiu és quan més casos 
d'hipotermia a la muntanya hi ha 
perque és facil que s'hi don in can
vis bruscos de temps. Diuen que 
quan planifiquem una sortida, 
cal tenir en co_rnpte aixo i equi
par-nos amb roba que ens pugui 
protegir del vent, l'aigua i el fred. 

FOTO: Bomber 1 El GRAE evacuant les víctimes del Pallars Jussa 

FOTO: J.A.P 1 Les dotacions policials i mediques atenent l'accident a la carretera LP-3322, a Vi la-sana 

Engeguen 
'Trencar el dol' 
per les víctimes 
del franquisme 
El Departament de Justicia pre
senta la campanya de conscien
ciació 'Tancar el dol' dirigida a 
persones que vulguin buscar 
algun familiar desaparegut du
rant la Guerra Civil o el fran
quisme. L:objectiu és donar a 
coneixer les eines i recursos 
deis que disposa el Departa
ment, a través de la Direcció 
General de Memoria Democra
tica. La campanya busca esde-· 
venir una convocatoria perque 
inscriguin els familiars no loca
litzats al Cens de persones des
aparegudes i facilitin mostres 
d'ADN per indoure-les al Pro
grama d'identificació genetica. 

S'obre la citació de 
beques per opositar 
a les carreres 
judicial i fiscal 
~ 1 Departament de Justicia va 
publicar ahi r al DOGC la reso
lució que obre la convocatoria 
de 50 beques destinades als 
graduats en Dret residents a 
Catalunya que vulguin prepa
rar-se per accedir a les carreres 
fiscal i judicial. Els objectius són 
estabilitzar les plantilles judicial 
i fisca l a Catalunya, millorar el 
servei de la justicia i fomentar 
l'ús del catala. S'hi destinaran 
més de dos milions d'euros. 

El ferro de la vaca 
d'una furgoneta 
impact~ contra un 
turisme a Cervera 
La via N-230, en el seu pas per 
Cervera, concretament al punt 
quilometric 520, es va veure 
afectada per un accident cau
sat per un ferro de la vaca d'una 
furgoneta que es va soltar i va 
impactar contra un turisme, 
pero no va haver-hi ferits. 

Auxilien un home 
ferit al turmell a la 
Font del Coll de Jou 
Els Bombers van rescatar un ex
cursionista a la Font del Coll de 
Jo u que s'havia tor~at el turme-
11. Emergencies van ser alertats 
a 13. 41 hores i van activar un 
medi aeri del GRAE, els quals el 
van evacuar fins a l'ambul~mcia 
del SEM, que va traslladar, ferit 
lleu, al centre hospitalari. 
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