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SUSQUEDA

Ni al bosc ni a l’aigua troben
rastre dels desapareguts
a Es van presentar tants voluntaris que els bombers van haver de dir prou per
seguretat a Els Mossos busquen testimonis que poguessin haver vist la parella

SALOU

Tura Soler
SUSQUEDA

Carrers inundats i un
mur caigut a Salou
Salou va ser dijous una de
les localitats més afectades
per la forta tempesta que va
descarregar cap a les deu
de la nit i que va inundar carrers i va deixar cotxes atrapats i un mur caigut. El telèfon d’emergències 112 va rebre fins a 42 trucades de poblacions de Tarragona, tot i

Els mossos, ahir navegant al pantà ■ TURA SOLER / ACN

per on se suposa que va
transitar el cotxe de la parella, des de la presa fins al
lloc on va caure.
Els bombers, a través
del seu compte de Twitter,
van haver de dir que ja no
podien acceptar més voluntaris per les dificultats
d’organitzar-los i per evitar riscos als participants
en la batuda, en la qual van
acabar prenent part caçadors, excursionistes i gent
coneixedora de la zona.
Però els rastrejadors terrestres tampoc van trobar
al bosc cap pista sobre la

parella desapareguda. La
incògnita que continua
planant sobre la investigació és com va fer el dificultós trajecte l’Opel Zafira i
qui el va conduir fins a
aquell indret tan recòndit i
feréstec.
Paula i Marc no coneixien el camí, com ho demostra el fet que al bar del
Pasteral van preguntar
quina era la carretera per
anar al pantà. Que el camí
era de mal fer, ho demostra que dos cotxes dels
Mossos hi van quedar embarrancats i que la màqui-

na retroexcavadora que
va ajudar a treure el cotxe
del pantà va rebentar una
roda.
Cercant testimonis
Mentre al pantà es fa la recerca activa, que es preveu
que continuï avui, dissabte, els Mossos continuen
investigant per trobar testimonis i resseguir els darrers passos de la parella
abans del 24 d’agost, per si
troben pistes que aclareixin els motius i les circumstàncies de l’enigmàtica desaparició. ■

que la majoria de les incidències van ser per problemes
de trànsit i d’acumulació
d’aigua en baixos. A Salou,
els problemes es van concentrar en zones com la plaça
Europa i la tromba d’aigua
també va fer cedir uns 50
metres de mur d’un hotel del
carrer Murillo.■ REDACCIÓ
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CUNIT

TORDERA

Atac amb oli de
cotxe a una
mesquita

Nou tall a la N-II
dels treballadors
d’ambulàncies

Uns desconeguts van vessar
ahir gran quantitat d’oli de
motor en una mesquita de
Cunit en el que sembla una
acció relacionada amb un
conflicte intern. Els Mossos investiguen el cas i les hipòtesis
apunten a una possible venjança fruit de l’enfrontament
de dos sectors de la comunitat musulmana. ■ ACN

Una seixantena de treballadors de les ambulàncies de
Girona i l’Alt Maresme van tornar a tallar ahir la carretera
N-II a l’altura del municipi de
Tordera per reivindicar les millores socials en el seu servei.
La mobilització va coincidir
amb la tercera jornada de vaga intermitent que duen a terme. ■ T. M.

134405-1171270w

Nova jornada de fracàs en
la recerca de Marc Hernández i Paula Mas, la parella del Maresme que està
en parador desconegut
des del passat dijous dia 24
d’agost, quan van enfilar la
carretera del pantà de
Susqueda després de comprar aigua al bar La Parada del Pasteral. Ahir la recerca es va centrar en l’aigua, amb els submarinistes professionals de la
Guàrdia Civil, els bombers
i els Mossos d’Esquadra, i
al bosc, amb la participació d’una seixantena de
voluntaris.
A l’aigua es va rastrejar
la zona on es va trobar el
cotxe submergit, a la punta de la Palomera, i a la zona, entre aquest punt i la
presa, on dijous en Nin, el
gos dels bombers, dotat
d’olfacte per olorar cossos
submergits des de la superfície, va marcar un possible rastre. I per terra, els
voluntaris, dirigits pels
bombers van resseguir els
vorals de la pista forestal

El mur d’un hotel de Salou va caure sobre els vehicles que
estaven estacionats com a conseqüència de l’aiguat ■ ACN
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