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Andorra fa fora el Rambo de
la Cerdanya després del judici

Els Rurals i I'ACA
denuncien l'obstrucció
d'un barranc aTremp

Martí Cots va creuar el cap de setmana passat la frontera amb
França li Nou arrest per una ordre d'un jutjat de Puigcerdà
REDACCIÓ
I ANDORRA LA VElLA I

Martí Cots
Saleta, mé s conegut com e l
Rambo de la Cerdanya, no podrà entrar a Andorra durant els
pròxims deu anys després que
el Tribuna l de Corts andorrà
decidís l'expulsió del Principat
després de ser jutjat per un ro b atori. Segons va inform ar el
diari Altaveu, Cots Saleta va
abandonar Andorra el cap de
setma na passat per la frontera
fra ncesa, on va tornar a ser detingut per una ordre d'un jutjat
de Puigcerdà per l'assalt a mà
armada d'un hotel a Masell a.
La Fiscalia d'Andorra havia
sol·licitat una pen a de quatre
anys de presó o una expulsió
del Principat per un pe ríode
de 15 anys, a més d'un a mu lta
de 3 0.000 e uros pels deli ctes
de blanqueig de capita ls, furt
i accés iHícit a casa ha bitada .
Cots Sale ta va ser detingut el
passat 23 de desembre al municipi andorrà d 'Encamp després d'escapar-se de l'hospita l
psiquiàtric del Santa Ma ria de
Lleida dies abans.
Abans d 'arrib a r a Andor ra, el Ram bo de la Cerdanya
va atracar a punta de pistola
un hotel a Ma se ll a, on es va
emporta r més de 17.000 eu ros
en efectiu. Dos dies després,
va ser d e tin gut per la policia
andorrana a Enca mp, on estava preparant un amagata ll a l
bosc, com ja havia fet anterior-

).

JUDICI

Cots va renegar de l'àlies
'Ram bo de la Cerdanya'
i va qualificar els Mossos
de "ramat de Satanàs"
ment per cometre robatoris,
sobretot a mà armada , que és
la seua especialitat.
Després de travessar la frontera, segons la mateixa informació, va ser arrestat per ordre
del jutjat de Puigcerdà , però es
desconeix on es trob a. Martí
Cots Saleta acumula tres dècades de delictes i durant el judi-

ci els psiqu iatres que l'h av ie n
atès al centre penitencia ri de
la Cornella van assegurar que
n o disposaven d els recursos
necessaris per poder tractar-lo.
Diversos mitjans andorrans es
va n fer ressò de l'actitud del
Ra mbo de la Cerdanya durant
el judici, en el qua l va qualificar els Mossos de " ramat de Sata nàs" i va criticar el sobrenom
que se li ha posat de Rambo .
Nascut a Pi, nucli de Bellver
de Cerdanya, compta en el seu
historial amb el seg rest de dos
parelles en un refugi i la seua
fugida a Itàlia en tractor, a banda de protagonitzar tirotejos
a mb la policia.

REDACCIÓ
I TREMP I Els Agents Rural s i

l'Agè ncia Catalana de l'Aig ua (ACA) han denunciat
l'obstrucció d'un barranc al
terme municipal de Tre mp,
al Pallars Jussà. La finalitat
d'aquesta obra és poder accedir a un terreny de ma nera
més directa , segons van informar ahir els Agents Rurals
al seu compte de Twitter. Per
tapar el barra nc, els Rurals
han calcu lat que s'ha n utilitzat uns 500 metre s cúbics
de terra . D'aquesta manera ,
junta ment a mb l'Agència Cata lana de l'Aigua , ha n obert
una investigació per poder

determinar qui són els possibles responsables delmov iment de terres, a tès que
s' hauri e n comès diverses
infraccions, entre les qual s
la de no disposa r de les autorit zac ion s pertine nt s. Al
maig, ja va n denunciar una
persona a Gavet de la Conca
després de comprovar que
havi a fet il-l ega lment una
rompuda (obertura progressiva de noves te rres) iH egal.
D'a ltra banda, els Agents
Rura ls van fe r la setmana
passada un total de 257 inspec cion s de caça a Catalun ya, deu de les q ual s va n
acabar e n denúncia.

BOMBERS

FORMACIÓ

Sufoquen un
incendi en un
taller de la Seu

lnscripdons per a
un nou cursa
l'Escola de Pastors

I LA SEU I Els Bombe rs d e la

1 RIALP 1L'Escola

Gener a lit at va n s ufocar
ahir a la ta rda un in cendi
a l'inte rior d'un taller de la
Seu d'Urgell. Els Bombers
van rebre a les 18.28 hores
l'avís d'un foc en una n au
situada al costat de la carretera N-260 i fins al lloc
dels fets van desplaça r cinc
dotacions. A les 18.59 hores
el van donar per exting it i
van ventilar el taller. No hi
va haver cap ferit .

de Pastor s
de Catalun ya , amb seu a
Ria lp, ha obert les in scripcion s per a l nou cur s. El
p e ríode per presentar le s
so l·li cituds finalitza ellS
de novembre. Les persones
se leccionades e n una primera fase hauran de fe r una
e ntre vista persona l. Cada
curs re ben una mitjana de
50 soJ.licitud s, de les quals
un 40 % dels aspirants accedeixen al cu rs.

TRÀNSIT EMERGÈNCIES

Ferit un conductor després
de fer diverses voltes
de campana a Maldà
L'accident es va produir ahir al matí
SEGRE TARREGA I REDACCIÓ
I MALDÀ I Un

conductor de 32 anys
va resultar ferit a hir al matí a l
tenir un espectacular accident a
la ca rretera L-201 a l'altura de
Maldà, a la coma rca de l'Urgell.
L'accident es va produir minuts
després de les 9.30 hores quan
un turi sme va patir una sortida
de v ia i va fer dive rses voltes
d e campana. Pel que sembla,
el vehicle, un a Alfa Romea , es

CUES A LA RAPIT A

La sortida de via d'un
camió va obligar a donar
pas alternatiu ahir a la
carretera C-53 a la Ràpita

dirigia de Belianes a Maldà i va
sortir disparat fins al mig d'una
rotonda, i es va endur tot el que
hi hav ia dava nt , fins i tot un arbre de grans dimensions. El cotxe va acabar bolcat a la cuneta
de la carretera després de creuar
la rotonda i fer diverses voltes
de campana.
Fins a l llo c del s fet s es va n
de splaçar do s dot acion s de ls
Bombers de la Ge ne ralitat, dos
patrulles dels Mossos d'Esquadra i dos ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. El
conductor, malgrat l'aparatositat del sini stre, va resultar fer it
de caràcter ll e u i va ser dut a
l' ho spital Arnau de Vilanova
de Lleid a.
D'altra banda, un ca mi ó va

El turisme accidentat va acabar a la cuneta després de fer diverses voltes de campana.

patir una sortida de via a hir al
matí a la carretera C-53 a l seu
pas per la Ràpita , nucli de Vallfo gona de Balaguer. El conductor del tràiler va resultar iJ.lès.
L'accident es va produir a les
7.00 hores i el vehicle va queda r fo ra de la via. Tanmateix,

la retirada , que es va produir
a pa rti r de les 12.00 hores, va
obligar a tallar un dels ca rrils i
a donar p as alternatiu, la qual
cosa va provocar retencions durant diverses hores.
D'altra banda, val a destacar
que aq ue st a ny ja han perdut

la v ida un total de 31 pe rsones
en accidents de trànsit a Lleida,
quatre menys que en el mateix
període de l'any passat. L'última
víctima es va produir dissabte
passat a Castell de Mur, quan va
pe rdre la v ida una motorista de
28 anys de Barcelona.

