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GUÀRDIA CIVIL

Recuperen el cos
del submarinista
mort en una
cova de l’Estartit
 Es trobava a uns 90 metres de l’entrada, prop

d’on va ser rescatat diumenge el seu company,
que va sobreviure gràcies a una bossa d’aire
TORROELLA DE MONTGRÍ | ACN/DdG

Els submarinistes de la Guàrdia
Civil van recuperar ahir al migdia el
cos del submarinista mort a la Cova
dels Arquets, situada a una milla de
l'Estartit. Al voltant de dos quarts
d'una, l'equip de rescat va arribar al
port de l'Estartit amb el cos sense
vida de l'home, de 63 anys i veí de
Gavà. Els treballs es van desenvolupar més ràpid del previst en un
principi per l'equip de la Guàrdia Civil. La cova està a uns vuit metres de
profunditat i el cos de la víctima es
trobava situat a uns 90 metres de
l’entrada.
Els fets es remunten a dissabte
quan tres submarinistes van entrar a la cavitat submarina. Al cap de
pocs minuts, un d’ells va sortir i va
informar el patró de l’embarcació
amb la qual havien arribat que havia perdut els dos companys.
El patró, submarinista professional, va tornar a port, va agafar un
equip de busseig i va tornar al lloc
fent una primera immersió. Va recórrer els primers 45 metres de la
cova sense trobar rastre dels dos
submarinistes però veient l’aigua tèrbola, per la qual cosa creia que podrien seguir a l’interior i va alertar el
grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil (GEAS).
Segons va informar ahir la Gu-

àrdia Civil, el grup especial va fer dissabte les primeres immersions, però
es van suspendre per les condicions adverses de la cova. Amb tot,
es va establir una línia de seguretat
en els primers 45 metres. Diumenge al migdia van localitzar els dos
desapareguts. Un era mort i l’altre,
de 53 anys i veí de Barcelona, es trobava a 80 metres de l’entrada i havia sobreviscut respirant en una
petita bombolla d’aire durant prop
de 30 hores. Al cap de quatre hores
i vint minuts i 14 immersions de la
Guàrdia Civil, el van rescatar de la
cova.
Un «excés de confiança»
Pel que fa al tercer submarinista localitzat diumenge, ja sense vida, la
Guàrdia Civil el va extreure ahir a les
11.55 hores des d’uns 90 metres de
l’entrada, després d’una immersió
«laboriosa» i amb unes condicions
de treball «terribles», va explicar el
responsable de l'operatiu, Fernando Aguirre, a causa dels problemes
de visibilitat. Segons Aguirre, la
cova és molt visitada pels submarinistes perquè hi ha molta fauna i vegetació aquàtica. Això sí, només
ﬁns als primers 40 metres, que són
els que estan cartograﬁats de forma
bàsica.
El que va conduir a la mort del

Els agents de la Guàrdia Civil traslladen el submarinista rescatat diumenge amb vida a la cova dels Arquets.
LES CONDICIONS DINS LA COVA

Tots dos haurien arribat
vius a la llacuna d’aire
però un no va aguantar
igual els gasos tòxics
 El submarinista rescatat en vida
va poder sobreviure després d’estar
gairebé 30 hores a les fosques i respirant a través d’una bossa d’aire
que hi havia a la cavitat, en una
mena de llacuna. La seva situació
era molt delicada, no només mental –estava desorientat i amb un alt
nivell d’estrès– sinó també físicament, ja que estava deshidratat,
amb hipotèrmia i amb una impor-

tant intoxicació a causa dels gasos
acumulats en l’indret. Per alleugerir
la hipotèrmia, els agents especialitzats de la Guàrdia Civil van improvisar allà mateix un matalàs amb uns
compensadors de flotabilitat perquè
bona part del seu cos no entrés en
contacte amb l’aigua. Després de
quatre hores i vint minuts i de 14
immersions, el van poder extreure
de la cova. A banda dels primers auxilis dins la cavitat (renovant l’aire
de l’espai, subministrant oxigen a
l’home i hidratant-lo) els agents van
fer que un amic –bussejador professional– entrés perquè el convencés a
ser rescatat, ja que tenia reticències
a tornar a recórrer el camí de torna-

da. Finalment els agents el van rescatar, ara està ingressat a l’hospital
Josep Trueta i no es tem per la seva
vida. Ara bé, entre els factors en
contra de la víctima de Gavà, hi ha
que tenia 10 anys més que el seu
company i, per tant, tenia unes condicions respiratòries inferiors. «Tots
dos van arribar a la llacuna vius però
no van poder aguantar igual la intoxicació dels gasos i finalment la víctima es va desmaiar i va morir ofegada», va explicar el responsable de
l’operatiu, Fernando Aguirre. Un cop
recuperat el cos, els agents tenien
previst extreure el material de l’interior i preveien cartografiar la zona
que es desconeixia. ACN/DdG TORROELLA

submarinista va ser que ni ell ni el
seu company rescatat en vida van
saber retornar després d'endinsarse a través d'un pas estret que hi ha
al ﬁnal. La Guàrdia Civil ho va atribuir a un «excés de conﬁança» però
sobretot a la falta de formació i coneixement de tècniques d'espeleo-

logia, no duien el material adequat
i no van traçar una corda de seguretat que els permetés tornar sense
problemes, amb o sense condicions adverses.
Aguirre va voler subratllar que els
tres submarinistes eren grans experts, amb més de 700 hores d'im-

mersió, sempre anaven junts i no
eren «gens temeraris» perquè prèviament es preparaven i planiﬁcaven les rutes. Havien visitat la cova
diverses vegades però es desconeix
per què aquest cop dos d'ells van decidir anar més enllà i endinsar-se a
través del pas estret.

Es llença des d’un penya-segat per
evitar ser detingut a Platja d’Aro
 L’home havia fugit abans

amb cotxe quan es va trobar
amb un control, li van trobar
marihuana i 1.800 euros
PLATJA D’ARO | ACN/DdG

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va detenir el 14 de juliol un
home de 33 anys que va fugir amb
cotxe i es va llençar des d'un penya-segat per evitar ser detingut.
Els fets es van produir quan l'individu es va trobar amb un control
policial a l'avinguda de S'Agaró i va
saltar-se'l en direcció a la platja de
Sant Pol. En el transcurs de la persecució, va llençar una bossa amb

marihuana en cabdells i, un cop
aturat el vehicle, va sortir corrents
i es va llençar a l'aigua des d'un penya-segat. Els agents van aconseguir treure'l –amb ferides lleus als
peus– i en l'escorcoll van trobar-li
1.800 euros i estris que podien
ser utilitzats per cometre furts.
D'altra banda, el mateix dia 14,
la Policia Local també va arrestar
dos joves que tenien dos mòbils robats i dues bossetes de marihuana. L'actuació es va efectuar en el
marc del dispositiu de prevenció
de venda i consum de substàncies
estupefaents en zones de parcs infantils, en aquesta ocasió al complex Eurocenter-Carrer Luxemburg. Els agents van identiﬁcar

diverses persones amb l'ajut de la
unitat canina K9, que va detectar
la presència de dues bossetes marihuana dins de les seves motxilles.
En els escorcolls, es va localitzar
a Mohamed C., de 18 anys, un telèfon mòbil que constava com a
sostret des del desembre 2013, en
un furt a la platja. L'altra, un menor de 17 anys, també tenia un
mòbil sostret a la Calella en un robatori amb força el febrer d'enguany. En els dos casos, es va esbrinar gràcies a la consulta de l'IMEI dels mòbils al sistema informàtic policial. Tots dos van quedar
detinguts per un delicte de receptació, així com denunciats per tinença de substancies estupefaents.

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

Zona blava econòmica per als veïns de Palamós
 Els veïns de Palamós que paguen l’impost de circulació al poble i aparquin
des d’avui i fins al 30 de setembre en els trams de la zona blava del carrer de
López Puigcerver i de l’avinguda del President Macià, entre Enric Vincke i del
Mar, tindran una tarifa amb un cost de 20 cèntims al dia, com a la zona verda.
Hauran de prémer la tarifa «1» de les màquines i ubicar el tiquet en una
zona visible del cotxe. El vigilant s’encarregarà de comprovar que la matrícula
forma part del cens de vehicles amb impost de circulació amb vigència.

