Successos | Redacció | Actualitzat el 01/10/2020 a les 09:48

Quart dia de recerca dels dos joves
desapareguts a Aigüestortes amb
més de 40 efectius
La cerca se centra aquest dijous en les zones amb més acumulació de neu, on
es creu que podrien haver buscat aixopluc
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=9yr4BCYCSfo
Els equips d'emergències han iniciat aquest dijous el quart dia de recerca de la parella de 27
anys desapareguda des de divendres
(https://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/13628/busquen-dos-joves-excursionistesdesapareguts-aiguestortes) al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Hi treballen
més de 40 efectius, entre personal dels Bombers de la Generalitat
(http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/) , els Mossos d'Esquadra
(https://mossos.gencat.cat/ca/inici/) , la Guàrdia Civilhttps://www.guardiacivil.es/ca/)
(
, els Agents
Rurals (http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/) i els Pompièrs d'Aran
(https://www.conselharan.org/ca/category/pompiers-emergencies-ca/) , coordinats pel centre de
control instal·lat dimarts a l'heliport de Vielha.
Aquest dijous la recerca se centra en les zones amb més acumulació de neu a on es creu que els
dos joves, veïns de Lleida, podrien haver buscat aixopluc. S'utilitza la tècnica d'allaus amb sectors
d'actuació més petits per terra amb el suport dels mitjans aeris. Ahir dimecres la zona de cerca es
va ampliar, després que dimarts els equips d'emergències centressin els seus esforços entre els
refugis de Colomèrs i d'Amitges.
Els dos senderistes van començar la ruta Carros de Foc el dimarts dia 22, però se'ls va perdre la
pista el divendres 25. Les famílies van ser les que van denunciar la desaparició dels dos joves
després de no tenir notícies d'ells des de divendres i no haver arribat a casa el dia 27, quan els
esperaven.

? Imatges aèries #bomberscat
(https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) de la zona de recerca
al Parc Nacional d'Aigüestortes? pic.twitter.com/QpSwr1Omtg https://t.co/QpSwr1Omtg)
(
? Bombers (@bomberscat) September 30, 2020
(https://twitter.com/bomberscat/status/1311300238175543296?ref_src=twsrc%5Etfw)
Dilluns, es va intentar reconstruir la ruta que els joves haurien seguit pels diferents refugis de
muntanya de la zona. Així, es va acotar una àrea de 1.500 hectàrees entre Colomèrs, el darrer lloc
on van ser vistos el 25 de setembre, i Espot, que és l'indret on la parella havia deixat el vehicle. A
petició dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha ofert suport psicològic a
disposició de les famílies.
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