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Les allaus augmenten encara més
el perill d'esquiar fora de pistes
Ho adverteixen els Bombers de la Generalitat, després que enguany ja hi ha
hagut dos morts, a l'Aran i a Andorra, per aquest fet

Les abundants nevades d'aquest hivern incrementen el risc d'allaus | Bombers

?Cada vegada hi ha més practicants d'esquí, la qual cosa provoca que les estacions tinguin més
usuaris i hi hagi persones que optin per fer-ho fora pistes. Tanmateix, la majoria no són conscients
dels riscos que existeixen?, explica Guillem Amorós, cap de la Unitat dels GRAE (Grups
d'Actuacions Especials) dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, tal com recollia Segre.
De fet, els Bombers de la Generalitat ja han detectat enguany un increment de gent que esquia
fora de pistes a les estacions i alerten del perill que comporta aquesta activitat, com poden ser
les allaus, especialment després de les abundants nevades d'aquesta temporada. Cal recordar,
en aquest sentit, que el passat 13 de gener un esquiador de Bilbao de 35 anys va morir a
l'Hospital de Vielha després de patir un accident mentre esquiava fora de pistes
(https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/4182/moren/esquiador/masella/altre/baqueira/
sengles/accidents) a Baqueira, o, més recentment, també, la mort d'un guia de muntanya
(https://www.naciodigital.cat/naciomuntanya/noticia/4265/mort/ferit/allau/arcalis) de 34 anys al
sector d'Arcalís de Vallnord, a la parròquia d'Ordino, a Andorra.

Amorós afegeix que ?les allaus són molt perilloses i el risc de mort és molt elevat, ja sigui pels
múltiples traumatismes que pot patir la persona al ser arrossegada per una allau de neu o per
l'ofegament després de quedar sepultada".
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Simulacre en cas d'allau
Una quinzena d'efectius dels GRAE del cos de Bombers han realitzat aquest dimecres un
simulacre de recerca i rescat en cas d'allaus, a les pistes de l'estació de Port Ainé, del grup
SkiPallars.

#GRAE (https://twitter.com/hashtag/GRAE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) Muntanya
#bomberscat (https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
participen en un simulacre de recerca i rescat en allaus a les pistes de @FGC
(https://twitter.com/FGC?ref_src=twsrc%5Etfw) a Port Ainé @SkiPallars
(https://twitter.com/SkiPallars?ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/1pGYRv1XTx
(https://t.co/1pGYRv1XTx)
? Bombers (@bomberscat) 14 de març de 2018
(https://twitter.com/bomberscat/status/973900358648025088?ref_src=twsrc%5Etfw)
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