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SUCCESSOS CRIM 

Taililndia ratifica la pena de mort 
a l'assassí de l'empresari de I'Aibi 

ANDORRA 

Absolen el 
Rambode 
la Cerdanya 
1 ANDORRA LAVELLA 1 El Tribunal 
de Corts d'Andorra ha absolt 
Mar tí Cots Saletn, conegut 
com El Rambo de la Cer
da nya i que eslava acusa! 
al Principal deis delictes de 
blnnqueig de cnpitals, furl 
i accés i l·lícit a casa habi
tada després que s'escapés 
de !' hospital psiquiittric del 
Santa Maria de Llcidn dies 
nbans i cometre diversos 
alracaments a la Cerdanya. 
Lll Fiscalia d'Andorra havia 
soJ.Iicitat una pena de qu:~tre 
anys de presó o una expulsió 
del Principal per un perlodc 
de quinze anys. 

Artur Segarra perd !'última apeHació davant del Suprem pel segrest i assassinat de 
David Bernat 11 El condemnat demanara l'indult i la sena extradició a Espanya 
AG~NCIES 
1 BANGKOK 1 El Tribuna) Suprem 
de Tailitndia va decidir mnnte
nir ahir la cotldemna a pena de 
morl imposada a Arlur Segarra 
pe) segrcsl i assassinat de l'em
presari de I'Albi David Bernat, 
de 39 anys, el2016, perla qual 
cosa el condemnat ha perdut 
!'última apcHació contra In con
demna de pena capital, que es 
confím1a. "A falta de tes1imonis 
oculars, les proves presentarles 
són consistenls per demostmr la 
culpabilítat de l'acusal. El! va 
cometre el segrest i assassinat 
de manera premeditada amb 
la intenció de robar els diners 
a la vlctima", va afirmar el ma
gistral duran! una breu lectura 
de la sentencia, que deixn en 
ferm In sentilncia. Una vega da 
t·ebutjatl'últim recurs, Segar
ra ha estat declaral culpable en 
tres ocasions pcr l'nssassinat 
de Berna!, el cad~ver del qua) 
va apareixer esquarterat al riu 
Chao Phraya, que tr:wessa In 
capital tailandesa de Bangkok. 

Segons la sentencia, Segarra 
va reten ir la víctima duran! set 
dies a l'nparlament que tenia 
llogal a Bangkok, on les auto
ritnls van trobar restes de sang 
de In víctima i que s'identifico 
amb ellloc del crim. El condem
nat va fugir a Cambodja, on el 
van detenir el 7 de febrer del 
2016 i des d'oleshores esta entre 
reixes. Segarra, que manté la 

seua innocimcia, vn assenyalar 
que demanarn l'indult a la Casa 
Reial de Tailltndia per commu
tar In pena capital pcr cadena 
perpetua. L'advocat va dir que 
ten en fi ns al 20 de gener per 
presentar la petició. Més endo
vanl, In intcnció de la defensa és 
sol-licitar el trasllal a una presó 
espanyola. Pera aixo, haura de 
cornplir vuit anys de condemna 
i ha ver indemnitzat la família 
de Bernat. 

NOMENAMENTS ALCALDES 

L'alcalde de Sant Esteve, 
president del consell 
d'alcaldes del Jussa 
llREMPI L'alcaldc de Sant Este
ve de la Sarga, Jordi Navarra, 
va ser nomcnat aqucsl d imarts 
presidcnt del conscll d'alcaldos 
del Pallars Jussil. Navarra és al
calde pe! grup d'Esquerra des de 
l'any 2015. Acerrun defensor 
deis poblcs rurals del Pirincu i 
en contra de la despoblacíó, ha 
expressnt en molles ocasions la 
impotencia del consistori davant 
deis despreniments i !'extrema 
precarietat d'inlraestructures. 
T:~mbé ha insistit en la injus
tícia del fet que la majoria de 
les carreteres són de litularitat 
municipol als pobles petits de 
munt:~nya. Lcssubvencions que 
arriben per manten ir-les i con
servar-les resulten insuficients, 
hn subratllat, i les inclemcnci
es meteorologiques provoquen 
accidents i movimenl de ta tus-

sos que causen talls i perill im
minont pera les persones. El 
consell d'alcaldes del Juss~ es 
reunirñ cado tres mesos i de
batril qücstions de la comarca 
que després mtificarlt el pie del 
consell. 

LES CLAUS 

Proves. El Suprem de Tailllndia admet coma bones les imatge! 
captades percA meres de seguretat i les proves de I'ADN presen
tades perla polida que apunten Segarra coma únic responsable 
del crim. El jutge el va condemnar per trelze dellctes, entre el! 
quals assassinat, segre~t, tortura i robatori. 

lndemnitzadó. A més de la pena de mort, Segarra va ser con
demnat a pagar uns 22.000 € a la famílla de la victima en compen
saci6 pels diners que li va robar utilitzant la seua targeta de crl!dit. 

EMERGENCIES 

Un cotxe bolea a 
Almenar sense 
deixar ferits 
1 ALMENAR 1 Un cotxe va acabar 
bolcant ahir després d'una 
sortida de vi a al carrer Bai
xada de !'Angel d'Almennr. 
L'avís de l'accident es va 
produir pocs minuts abans 
de les 10 del matí i fins al lloc 
deis [ets es va traslladar una 
dotació deis .Bombers de la 
General ita!, a més d'una am
bulancia del Sistema d'Emer
gencies Mediques (SEM). 

Segons van informar els 
serveis d'emergencies, el 
conductor no va resultar 
ferit i no va ser necessaria 
l'evacuació. 
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Cinquena jornada 1)ialogant ambles 
teories' a Ciencies de la Salut de la Udl 
La [acuita! de Ciencies de la Salut de la UdL va acollir· ah ir 
la cinquena jom adn Dialogant ambles teories. La conferen· 
cia inaugural va ser Maldita ciencia. Desmonta11do bulos, 
a carrec de Laura del Rfo, coordinadora de Ma ldito Bulo. Homenatge a /El Quixot' a la Udl 

El Rectoral de la Universitat 
de Lleida exhibeix des d'ab ir 
El Qui.~ot manuscrit per més 
de 350 persones, la major part 
alunmat de Filologia Hispñni· 

ca. Es t racta de dos vol u ms que 
reprodueixen íntegrament la 
novel·la de Cervantes. La ini· 
ciativa él Quijote de tu purio y 
letra va comen~ar fa 15 anys, el 

curs 2004-2005, qua n es com· 
memornva el qua rt centenari de 
la publicació de la part primera 
de la novel·la, i es completa amb 
una exposició. 

Usuaris de caritas d'Urgell a Tremp 
visiten I'Arxiu Comarcal del Jussa 
Usuaris de Caritas Diocesana d' Urgell de Tremp van 
visitar les instaHncions de I'Arxiu Comarcal del Pallars 
Jussa per coneixer la cultura i les tradicions catalanes i 
com treballcn els arxivers. 

Més instruments per 
a l'escola de música 
de Mequinensa 
L'ajuntament d e Mcquinensa i 
Obra Social La Caixa han (irmat 
un convcni de col·laboració per 
facilitar l 'accés a l'escola munici· 
pal de música José Ferrer. La fir
ma permet l'adquisició d' instru· 
ments pcrque cls alumnes puguin 
seguir la formació en igualtat de 
condicions. 

Taller pera nens sobre I'Apollo 11 
a la biblioteca d'Aiguaire 

<ami nada 'Mou-te per 
I'MPOC' a Lleida 

Desenes de persones van participar nhir a Lleida en la caminada Mort· 
te per /'MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Cronica). L'objectiu és 
sensibilitza r sobre la ncccssitat de ten ir bons Mbits saludables. 

La biblioteca Josep Lladonosa i Pujo! d'A lguaire 
va acollir dirnarls un ta ller sobre I'Apollo 11 
a carrec d'Univers Qunrk dirigida a nens per 
celebrar cls 50 anys de !'arribada a la Lluna. 

HORÓSCOP 
ARIES 21-111 / 19-IV. 
No deixeu de wmiar. Treballeu al CO$tal 
d'algú que estimeu 1 es desenvoluparan 

oportunitats més significatives. Fe u de l'amor 
una prloritat. 

TAURE 20·IV /20·V. 
Fer canvis en la forma en qu~ abordeu 
la feina o la rutina dl~rla comportar~ 

que les persones properes a vosaltres s'atansln i 
s'interessin més pel que feu. 

BESSONS 21-V /20-VI. 

Preneu-vos un moment per respirar. Les 
oportunitats s'esvairan rapidament si 

delxeu que les emoclons prenguln el comanda
ment i facin suposicions. 

CANCER 21-VI /22-VII. 
Heu de delegar el temps amb compte. 
Avenir-vos amb les persones que us 

envolten marcar~ la diferéncia quan es tracti 
d'exlts. Estlgueu oberts als can vis. 

LLEO 23-VII/22·VIII. 
La vostra velocítat i agilitat donaran 
frults. Mantlngueu·vos enfocat.s en el 

que és importan t. Evite u una discusst6 1 allu· 
nyeu·vos de persones impredictibles. 

VERGE 23-VIII/l2-IX. 
Feu la felna preliminar. dei!eu dar el 
que hi ha i estigueu disposats afer el 

ne<essarl per posar en marxa els vostres plans. 
Protegiu·vos de la mal.-. salu1. 

BALAN~A 23-IX /22-X. 
Ocupeu-vos deis assumptes que podn· 
en afectar la llar, documents personals 

o mitjans de vida. Segulu un estil de vida mini· 
mallsta 1 us sentlreu molt mlllor. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Programeu entrevistes 1 busque u algu· 
na cosa que us entuslasml. Pode u gua· 

nyar diners. Els canvis perwnals us portaran a 
un mlllor estll de vida. 

SAGITARI 22-XI/21-XII. 
Concentreu-vos en el que he u de fer per 
mantenir la pau. Davant els fets, ate· 

nlu-vos a la verltat ldeddlu-vosa evitar la lndul-
9 !ncia. No confieu en algú proper. 

CAPRICORN 22-XII /19·1. 
Mireu les opcions que teniu, els canvis 
que s'estan duent a terme 1 com podeu 

utilitzilr el coneixement que teniu per aprofltar 
al mhlm una oportunl1at. 

AQUA.Rt 20·1/ 18·11. 
Manteniu·vos al corrent de qualsevol 
treball que us donln. No delxeu que els 

canvis que fan els altres afectin la vostra vida. 
Sapigueu quan dlr no i fe u la vostra. 

PEIXOS 19-11 / 20-111. 
Mire u les posslbili1ats abans de prendre 
una declsi6. Atesa l'oportunitat, algó 

s'aprofotarA de vosaltres. Utilltzeu la perspldlda 
i intel·liglmcia. Mostreu car.Kter. 
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