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La baula ripollesa del miracle de Núria
Núria Darné i Núria Perpinyà van ajudar a reanimar Audrey Mash, una excursionista que va patir una hipotèrmia severa
durant una excursió al Ripollès i va estar en aturada cardíaca més de sis hores. Es tracta d’un cas excepcional
Campdevànol

Cap de setmana
de rescats

Jordi Remolins

Tall de trànsit als
túnels de Bracons,
la nit de dimecres

Els
Bombers han actuat a
Setcases i Centelles aquest
cap de setmana. Un esquiador de 61 anys va caure
divendres fora de pistes a
sota el Coll de la Geganta, a
Vallter, i es va fer un trau al
braç. El van evacuar en helicòpter a l’Hospital d’Olot
després que inicialment
l’atenguessin dos bombers
que no estaven treballant.
A Centelles, un home va
patir una lesió al fèmur
dissabte mentre realitzava
la via ferrada de les Baumes
Corcades. Segons informen
des del cos, se li va desenganxar la corda i va caure
d’una altura de 15 metres.
El van traslladar al Parc
Taulí de Sabadell.
Setcases/Centelles

ALBERT LLIMÓS

Tots els mitjans de comunicació es van fer ressò dijous
passat de la reanimació que
va salvar la vida d’Audrey
Mash. Aquesta britànica de
34 anys resident a Barcelona,
on exerceix com a professora
d’anglès, va fer vessar litres
de tinta i minuts de ràdio i
televisió després d’una roda
de premsa on ella mateixa va
explicar com va sobreviure a
una hipotèrmia severa amb
aturada cardíaca de més de
sis hores. La tragèdia no
consumada es va originar el
diumenge 3 de novembre
quan ella i el seu marit sudafricà, Rohan Schoeman, van
separar-se d’una altra parella
per fer un recorregut des de
Coma de Vaca fins a Núria.
Res semblava indicar-ho,
però les condicions es van
complicar durant el matí. El
fred i la neu van fer acte de
presència i ells van quedar
aïllats i sense visibilitat al
camí dels Enginyers. L’absència de roba impermeable
en l’equipament d’Audrey va
provocar que se li humitegés
el cos, agafés fred i entrés en
hipotèrmia. Gràcies al contacte de Rohan amb els cossos
d’emergències va començar a
escalfar-la i va identificar el
lloc on es trobaven malgrat la
poca visibilitat de la nevada
imprevista. Quan els bombers del GRAE van saltar des
d’un helicòpter al punt on es
trobava la parella, la situació
semblava molt complicada.
Però van carregar-la a l’aparell i la van traslladar a l’heliport de Campdevànol.
Va ser allà on Núria Darné
i Núria Perpinyà, infermera i
tècnica en emergències sani-

Les infermeres de l’Hospital de Campdevànol Núria Darné i Núria Perpinyà, amb l’ambulància amb què treballen

Audrey Mash i Rohan Schoeman, amb part de l’equip que la va reanimar

tàries, respectivament, van
entrar en escena. Les maniobres de reanimació cardio-

vascular que havien iniciat
els membres del GRAE van
ser assumides per les dues

Núries, en una curiosa quadratura onomàstica amb el
lloc dels fets. Totes dues
van iniciar la “reanimació
cardiovascular avançada” a
l’ambulància medicalitzada,
segons explica Perpinyà. Un
desfibril·lador, un monitor
cardíac i un compressor toràcic les va ajudar segons el
protocol assignat. Mash no
va ingressar a l’Hospital de
Campdevànol perquè ja hi
havia un helicòpter del SEM
en camí per traslladar-la a
l’helisuperfície de Vic, on va
fer escala per arribar a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Darné reconeix que “mai
ens havíem trobat amb un
cas tan terminal” i quan
senten a parlar de miracle
es mira la seva companya
i afirmen que simplement

Sorea lliurarà 35.200
euros a Creu Roja
Sorea ha superat
els objectius que s’havia fixat
el febrer passat en iniciar la
campanya perquè els clients es
passin a la factura digital i, així,
evitar l’ús del paper i potenciar
un desenvolupament sostenible.
Segons ha informat la companyia, des d’aleshores s’han
registrat 29.000 altes. Per cadascuna es destinarà un euro al
Programa de Pobresa Energètica
de Creu Roja i també s’hi sumaran altes d’usuaris de les filials
i empreses mixtes en les quals
participa la companyia. En total,
una donació de 35.200 euros.

“tot va anar ben lligat”. Les
hores i dies posteriors a la
seva tasca no van ser alegres
i fins a finals de la setmana
següent no van tenir notícia
que havia sobreviscut. Va
ser aleshores quan van experimentar una gran alegria,
perquè malgrat el treball en
equip on havien fet el que
podien i sabien “ens quedava
la incertesa”. Del servei en
recorden també l’atordiment
del marit, “en estat de xoc”.
El final ja és conegut. A
Barcelona el servei de medicina intensiva va tenir fe i
va ressuscitar-la gràcies a
l’oxigenació amb membrana
extracorpòria. Miracle o no,
el cas està documentat i passarà a la història de la medicina estatal. I és clar, a la
memòria de les dues Núries.

Els consellers de
Salut i Afers Socials
visiten Osonament

Barcelona

La nit de dimecres
a dijous es tallarà al trànsit
la circulació per la C-37, als
túnels de Bracons, que uneix
Torelló amb la Garrotxa. El
tall el fa el centre de control
de Carreteres de Vic per
poder fer les lectures de
convergències al túnel de la
Codina. Es tallarà l’accés als
túnels entre 2/4 de 12 de la
nit i les 3 de la matinada en
els dos sentits de la marxa i
del punt quilomètric 153,8
al 172,1. Llavors es desviarà
el trànsit per la carretera
secundària.
Torelló

La consellera de Salut,
Alba Vergés, i el conseller
d’Afers Socials, Chakir El
Homrani, van visitar dijous les
instal·lacions d’Osonament, a
Vic. També se’ls va presentar
el model d’atenció integrada
amb què treballa l’entitat i
que és pioner a Catalunya, ja
que s’atén la problemàtica de
les addiccions i la salut mental des de l’àmbit de la salut,
el social i el laboral. Acompanyaven els consellers els
responsables d’Osonament i,
entre d’altres, la delegada a la
Catalunya Central.
Vic

