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Els Mossos d’Esquadra centren 
la recerca de la parella del Ma-
resme desapareguda el dijous 24 
d’agost al pantà de Susqueda en 
pous i coves pròxims on va ser 
localitzat el vehicle en el qual vi-
atjaven els joves. 

Segons han informat fonts 
d’emergències, la recerca sub-
marina dels joves Marc Hernán-
dez López, de 23 anys i d’Arenys 
de Munt, i de Paula Mas Pruna, 
de 21 anys i veïna de Cabrils, es 
va donar per suspesa dissabte 
passat i els submarinistes de Bom-
bers i de la Guàrdia Civil només 
tornaran al pantà si es troba al-
gun nou indici de la presència de 
restes relacionades amb el cas i els 
Mossos d’Esquadra requereixen 
la seva presència. 

Una vegada es va denunciar la 
seva desaparició dissabte 26 
d’agost, al no tenir notícies d’ells 
la família, desenes d’efectius 
d’emergències i voluntaris han 
participat en la recerca de la pa-
rella, sense èxit fins al moment. 
Ahir dilluns, una vegada finalit-

zada la tasca de Bombers i Guàr-
dia Civil, va seguir activa la re-
cerca per part dels Mossos d’Es-
quadra amb la Unitat Canina i la 
Unitat de Subsòl, que s’hi va re-
incorporar. 

Els agents especialitzats en 
subsòl busquen concretament en 
algunes coves, esquerdes i pous lo-
calitzats a la zona del coll Palo-
mera, on hi ha una espècie de pe-
tita platja des de la qual va ser sub-
mergit expressament el vehicle, 
propietat de la jove desaparegu-

da. Segons els plànols de la presa, 
en aquesta zona existeixen uns 
quatre pous, un dels quals comu-
nica amb el pantà. 

Els equips d’emergències van 
localitzar el caiac, propietat del 
jove desaparegut, el diumenge 
27 d’agost, encara que diversos 
joves ja l’havien vist divendres i 
dissabte mig enfonsat, els pri-
mers al centre del pantà i els úl-
tims a 10 metres de l’embarca-
dor, amb diverses pedres dins i 
punxat pel centre. 

El vehicle va ser trobat pels 
submarinistes dels Bombers a 
uns 5 metres de la platja i a uns 7 
metres de profunditat. Cal re-
cordar que, segons la investiga-
ció dels Mossos d’Esquadra, el 
vehicle va ser enfonsat expres-
sament. Al seu interior, a més, es 
va trobar una pedra gran. Dins 
del vehicle va ser trobada una no-
ta amb reflexions de la noia, les 
quals, segons els Mossos, no te-
nen res a veure amb una nota de 
suïcidi.
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Els Mossos busquen en pous i coves 

de Susqueda la parella desapareguda
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La unitat de subsòl  
de la policia catalana 
s’incorpora a la recerca 
dels dos joves, dels 
quals no se sap res  
des del dia 24 d’agost

Una campanya de 
micromecenatge 
vol moblar un pis 
per a refugiats

SOLIDARITAT

■ La Comissió Catalana d’Aju-
da al Refugiat (CCAR-CEAR) 
ha emprès una campanya de 
micromecenatge per poder 
recaptar els 3.000 euros que 
necessita per moblar un pis 
d’acollida temporal per a deu 
persones refugiades a Saba-
dell (Vallès Occidental). 

Segons ha informat la 
CCAR, la campanya de crowd- 
funding, de la qual es poden 
conèixer les dades a la pàgi-
na web https://www.gofund-
me.com/piso-de-acogida-para-
refugiados/e s’ha iniciat per 
la necessitat de comprar el 
mobiliari i els electrodomès-
tics necessaris per poder fer 
habitable el pis concedit de for-
ma temporal a deu persones 
refugiades. 

L’ONG ha informat que 
en el cas que la donació supe-
ri l’import que necessiten, 
els diners aniran destinats 
íntegrament a millorar els 
diversos programes d’aten-
ció que du a terme la Comis-
sió Catalana d’Ajuda al Re-
fugiat. 

«Per a nosaltres és molt 
important aconseguir els di-
ners necessaris per poder 
col·laborar el màxim possi-
ble en la integració d’aques-
tes persones refugiades», ha 
explicat Víctor Príncep, res-
ponsable de l’àrea d’alian-
ces estratègiques de la Co-
missió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat. 
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21 persones s’han ofegat a 

Catalunya, 8 més que el 2016

■ Un total de 21 persones s’han 
ofegat a les platges catalanes 
entre el 15 de juny i ahir dilluns, 
vuit més que l’any passat, quan 
en aquest període s’havien pro-
duït 13 víctimes mortals. Se-
gons Protecció Civil, 12 van mo-
rir en platges de Girona, cinc a 
Tarragona i quatre a Barcelo-
na.  En set casos onejava la ban-
dera verda, en un la bandera 
vermella, en un altre es va pas-
sar de la bandera groga a ver-
mella, una altra tenia bandera 
groga i en vuit no hi havia vigi-
lància, mentre que dels altres ca-
sos no hi ha informació. Per 
edats, 12 morts tenien més de 
60 anys, sis entre 30 i 60, tres eren 
menors de 30 anys i d’aquests, 
un era menor d’edat, amb 17 
anys. Respecte als ferits greus, 
hi ha hagut 16 persones resca-

tades en platges i evacuades a 
centres hospitalaris, quan a 
l’estiu de 2016 va haver-hi nou 
casos.  

Tres submarinistes van mo-
rir mentre practicaven aquest 
esport: dos a les illes Medes i 
un a la platja Gran de Tossa de 
Mar. En piscines, des del 15 de 
juny han mort nou persones, 
tres d’elles menors, quan l’any 
passat va haver-hi onze ofegats, 
i nou van resultar ferits greus.  

A Catalunya, de les 354 plat-
ges, n’hi ha 126 que no estan vi-
gilades, i dels 70 municipis de cos-
ta, 61 tenen vigilància a les plat-
ges, segons Protecció Civil.  

L’empresa Proactiva, que vi-
gila 71 platges de 18 municipis, 
ha realitzat aquest estiu 200 
rescats a l’aigua, entre el 19 de 
juny i el 3 de setembre. 

COMUNICACIÓ ■  A  PA RT I R  D E  D E M À ,  D I A  6  D E  S E T E M B R E

ICat torna a l’FM amb una programació 

renovada i oberta a nous públics

■ L’emissora iCat, que va aban-
donar la freqüència modulada 
(FM) fa cinc anys i la sintonit-
zació de la qual va quedar limi-
tada a internet, tornarà a les ones 
el 6 de setembre amb una pro-
gramació renovada que pretén 
«obrir-se a públics nous» i «se-
guir potenciant els continguts 
culturals». ICat torna a les emis-
sions convencionals gràcies al 
conveni que la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) va signar el mes d’abril 
passat amb el departament de 
Cultura de la Generalitat, tal 
com ha recordat avui la presi-
denta de la CCMA, Núria Llo-
rach. «Després d’uns anys en els 
quals han estat necessàries for-
tes mesures de control de la des-
pesa, ara tornem a estar en con-
dicions d’impulsar l’emissora 

musical i cultural de la CCMA», 
ha afegit. La música segueix sent 
l’eix central de la nova progra-
mació, especialment la compos-
ta a Catalunya, però iCat també 
vol ser altaveu de la creativitat 
d’altres sectors culturals», ha 
puntualitzat el conseller de Cul-
tura de la Generalitat, Lluís Puig. 

El director de Catalunya Rà-
dio, Saül Gordillo, ha afegit que 
la nova graella té com a objectiu 
«arribar al màxim de públics» i 

«donar resposta a les demandes 
del sector cultural». 

La programació dóna continu-
ïtat a alguns dels programes es-
trella que es feien a l’etapa an-
terior d’iCat.cat, com Els experts 
i Independents, i reserva la fran-
ja nocturna als programes de ci-
nema, sèries, literatura i arts es-
cèniques. 

El teatre estarà a Entre cai-
xes, els grups emergents a Sona 
9, la literatura a L’irradiador, la 
música d’arrel a iCatMans, les 
sèries de televisió a Serioses, el 
jazz a Jazz Watusi, el cinema a 
Memento i les músiques del món 
a Casa Babylon. El cap de setma-
na s’incorpora iCatKids, un pro-
grama adreçat a les noves gene-
racions que pretén ensenyar a 
escoltar i descobrir música a pa-
res i fills.

L’emissora vol ser 
també altaveu de la 
creativitat d’altres 
sectors, segons  
el conseller Puig


