
El tribunal manté la pena 
capital a Segarra, condemnat 
per la mort d’un jove de l’Albi
El magistrat troba “infundades” les al·legacions del 
català, que recorrerà la decisió al Tribunal Suprem
Bangkok 
EFE
Un tribunal d’apel·lació de Ban-
gkok va decidir ahir mantenir la 
pena de mort per Artur Segarra, 
el català condemnat a mort per 
l’assassinat el 2016 del veí de l’Al-
bi David Bernat, en trobar “sense 
fonament” el recurs presentat. 
Posteriorment, Segarra va asse-
nyalar que acudirà al Tribunal Su-
prem, màxima instància judicial 
de Tailàndia i últim recurs d’apel·
lació, a la recerca de la revocació 
de la sentència.

El magistrat va trobar “infun-
dades” les al·legacions de Segarra 
i va considerar vàlides les proves 
i testimonis recollits per la poli-
cia sobre el crim, que ja van ser 
acceptades per un tribunal de 
primer instància en 2017, quan 
se’l va sentenciar. Durant la lectu-
ra de la decisió d’apel·lació, que 
va durar uns 10 minuts, el jut-
ge va mantenir la “culpabilitat” 
de l’acusat i el “càstig” a la pena 
capital, pràctica que es realitza a 
Tailàndia mitjançant una injecció 
letal. El condemnat va escoltar el 
dictamen encadenat i amb cara 
seriosa, i va reclamar després de 
la vista anar a un hospital. Des-
prés de la decisió de Tribunal Su-
prem la sentència serà en ferm.

El principal punt de la defensa 
és que Segarra “ho nega tot”, va 

FOTO: N. S. (EFE) / El català Artur Segarra, arribant a l’audiència on es va donar a conèixer la decisió

indicar a Efe el representant legal 
del català. Segarra manté el seu 
al·legat d’innocència, en una car-
ta enviada a Efe, i apunta cap a la 
seva excompanya sentimental, la 
tailandesa Pritsana Saen-Ubon, 
com la responsable del crim, que 
es va cometre al gener de 2016, 
de connivència de la policia, a la 
que acusa de “manipular” part de 
les proves presentades. 

A l’abril de 2017, un tribunal 
de justícia de Bangkok va trobar 
a Segarra culpable d’assassinat i 
el va sentenciar a mort. El català 
també va ser culpat d’altres 12 

delictes -segrest, tortura i robato-
ri, entre d’altres· motivats, segons 
el dictamen, per robar els diners 
-centenars de milers de dòlars-, 
que la víctima tenia en un compte 
corrent a Singapur.

Segarra -qui va arribar a Tai-
làndia com fugitiu de la justícia 
espanyola per la seva suposada 
implicació en una estafa a uns no-
ranta jubilats-, està empresonat a 
la presó de màxima seguretat de 
Klong Prem, al nord de Bangkok.

Segons la investigació polici-
al, Segarra va segrestar Bernat el 
19 de gener de 2016 i el va rete-

nir durant set dies a l’apartament 
que tenia llogat a Bangkok, on va 
tenir lloc l’assassinat. Bernat te-
nia 39 anys, treballava d’enginyer 
i consultor en telecomunicacions 
a Teheran, passava temporades a 
Bangkok i tenia una bona posició 
econòmica, com apuntava el fet 
que presumís de la nit tailandesa 
amb els seus amics, entre ells Se-
garra. Les autoritats van trobar el 
30 de gener al riu Chao Phraya el 
cadàver del lleidatà esquarterat. 
En ser identificat, Segarra va ser 
detingut i lliurat a les autoritats 
tailandeses el 8 de febrer.
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L’au dins el forat del barranc

FOTO: Agents Rurals

Agents Rurals 
del Pallars fan un 
‘capturador’ per les 
tortugues invasores

Els Agents Rurals del Pallars 
Jussà han construït un captu-
rador per extreure les tortu-
gues invasores dels Estanys de 
Basturs (Pallars Jussà), un es-
pai que està inclòs dins del Pla 
d’Espai d’Interès Natural i que 
té un gran valor ecològic. En 
aquest sentit, els agents recor-
den que està prohibit alliberar 
animals exòtics al medi i que 
pot ser constitutiu de delicte  
penat amb presó. 

Rescaten un 
voltor atrapat 
al torrent 
de Gavarra

Els Agents Rurals van rescatar 
ahir del torrent de Gavarra, a la 
Noguera, un voltor comú que 
no sabia sortir del barranc i es-
tava debilitat. Un cop rescatat 
el van traslladar al centre de 
fauna Vallcalent. Els agents van 
ser avisats per un grup de per-
sones que feien barranquisme. 
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