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GRUPS DE SUBMARINISTES VAN TROBAR EL CADÀVER ENFONSAT A L’EMBASSAMENT GIRONÍ

BREUS

La Guàrdia Civil investiga la relació
d’unes morts a Peníscola i Susqueda

VALL DE NÚRIA

Una parenta d’una dona morta pel marit el 2001 cau al buit des de la fortalesa castellonenca
DAVID ESTANY

DdeG
GIRONA

La Guàrdia Civil està investigant
si la mort d’una dona al castell de
Peníscola està relacionada amb el
cadàver d’una altra dona trobat
al pantà de Susqueda al setembre
de 2001, assassinada pel seu marit. Dissabte a la tarda, una persona va precipitar-se al buit des de
la fortalesa del castell de Peníscola, segons va informar El Periódico Mediterráneo. La Guàrdia Civil sospita que aquesta mort podria estar relacionada amb el crim
del pantà de Susqueda, ja que la
persona morta està emparentada
amb els protagonistes d’aquests
fets.
El mes de setembre de 2001, la
Guàrdia Civil va trobar al fons del
pantà de Susqueda les restes de Paquita Martínez, de 52 anys. Pocs
dies més tard, el seu company sentimental, Manuel Moreno, de 59
anys, va confessar-se autor de l’assassinat quan estava intern a l’hospital de Sabadell, on va ingressar
després d’intentar suïcidar-se ingerint una gran quanitat de barbitúrics. Segons el seu relat, Moreno, veí de Palafolls, va asfixiar
amb dissolvent la seva companya
sentimental i, un cop morta, la va
introduir en una maleta doblada
per la meitat.
Una maleta al pantà

Tot seguit es va dirigir en cotxe
fins al pantà de Susqueda, situat
a 50 quilòmetres de la localitat. Un
cop allà, segons la seva versió, va
llançar la maleta dins del pantà i

Vall de Núria celebra la
tercera edició del Jazz Neu
amb el grup Sliuga Duga
L’estació de muntanya Vall de
Núria va celebrar ahir la tercera edició del Jazz Neu. La vetllada dedicada al jazz va començar sobre les quatre de la
tarda al bar Finestrelles i va anar
a càrrec del grup Sliuga Duga.
Aquesta formació, inegrada per
Luisa Brito, Benoit Poinsot,
Pintxo Vilar i Ramon Prats, va
incloure en el seu repertori temes de jazz propis i de compositors reconeguts.
VALL-LLOBREGA

Costa Brava Hotels
presenta la seva nova
oferta turística a Fitur
Les marques Costa Brava Hotels i Blau Verd Hotels presentaran a Fitur els seus nous catàlegs per aquest 2004, en els quals
apareixen els nous establiments
incorporats a la cadena. A més,
també es donaran a conèixer les
campanyes creades amb motiu
de la celebració de l’any Dalí,
«Art i Gastronomia» i «El triangle de Dalí».
PALS

Pantà de Susqueda. Equips de submarinistes van treballar l’any 2001 per recuperar un cadàver a l’embassament.

aquesta va quedar atrapada pel
fang, que va fer molt difícil la seva
recuperació. Moreno va confessar
el seu crim a la Guàrdia Civil i fins
i tot va donar detalls del punt exacte on havia tirat el cadàver. El Grup
d’Especialistes en Activitats Subaquàtiques (GEAS) va trobar el cos
de Martínez a 35 metres de profunditat al cap de quatre dies.
Els agents policials van haver
d’utilitzar un robot per tal de recuperar les restes del cadàver en-

fonsades al pantà de Susqueda, ja
que es tracta d’un embassament
molt profund i on les aigües són
fosques.
Després de la confessió de Moreno, el jutge va decretar presó per
al detingut, tot i que arran del seu
estat de salut va ser traslladat al
mòdul penitenciari de l’hospital
de Terrassa. Després d’ingressar a
la presó Model de Barcelona, Manuel Moreno es va acabar suïcidant pocs dies després. Tot i ser veí

de Tordera, estava establert des
de feia temps a Palafolls, on vivia
amb la seva companya sentimental, treballadora de l’Ajuntament
de Pineda de Mar des de feia 9 anys.
Paquita Martínez desenvolupava
al consistori tasques d’assessorament familiar.
La dona morta dissabte a la tarda a Castelló era parenta d’aquesta parella, per la qual cosa la Guàrdia Civil sospita que les dues morts
poden tenir alguna relació.

Els comerciants sortegen
un viatge a les Canàries
El darrer mes de desembre els
comerciants de Pals van obsequiar els clients amb números
de loteria per participar en el
sorteig d’un viatge a Canàries.
La guanyadora ha resultat Ceferina Martos Arredondo. La
iniciativa, en la qual han col·laborat gairebé tots els comerços,
ha estat valorada de molt positivament i ja es preparen futures actuacions de cooperació
per dinamitzar el comerç.

L’EDIFICI DE LA NAU ACULL UNA EXPOSICIÓ D’ICONOGRAFIA I GOIGS DEL MÀRTIR

Tossa clou la setmana de St. Vicenç
inaugurant millores a l’església
«L’Esquerra
amb veu
pròpia»
Joan Puigcercós
Diputat d’ERC al Congrès
dels Diputats

Tribuna Girona el convida a la
conferència que se celebrarà

Dimecres 28 de gener
A les 20.00 h a l'Auditori Narcís de Carreras de «la Caixa»
Nota: Per assistir-hi cal reservar lloc al telèfon: 972 413 106

DAVID ESTANY

JOAQUIM BOHIGAS
GIRONA

Tossa de Mar va cloure ahir
la setmana de Sant Vicenç amb
la inauguració de les obres de
rehabilitació de les pintures
murals de l’església parroquial
del municipi, la descoberta
d’una placa commemorativa i
la inauguració de l’exposició
d’iconografia i goigs a propòsit del màrtir a l’edifici de La
Nau. El bisbe de Girona, Carles Soler i Perdigó, va presidir
l’ofici solemne. El rector, Joan
Carreras i Péra, ha destacat la
bona entesa amb els diferents
governs locals per donar continuïtat al projecte de millora
de l’edifici més visitat de Tossa de Mar a l’estiu.
L’exposició de La Nau –que
porta per nom Sant Vicenç,
1.700 anys– reivindica la figura del màrtir a propòsit del seu
martiri a València el 22 de gener de 304. L’exposició té 250
peces procedents d’una cinquantena de punts diferents.

Església. El temple de Tossa és d’estil barroc i datat al segle XVIII.

Dels goigs –un exemple de religiositat popular–, es destaca la vesant literària i l’artística dels gravats. El contingut de la mostra possibilita que sigui exposable en altres
punts.
Tossa de Mar ha celebrat, durant la setmana passada, diferents
activitats a propòsit de la festa de

Sant Vicenç: la festivitat en honor de Sant Antoni Abat –diumenge dia 18 de gener–; el vot del
Pare Pelegrí –20 i 21–, que enguany
ha estat Felip Baltrons i Sala; la mateixa festivitat de Sant Vicenç –22–;
la festa del copatró Sant Ramon de
Penyafort –23–; i els abans esmentats actes celebrats ahir.

