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Ordre de detenció internacional contra 
el presumpte autor del triple crim

SUCCESSOS

REDACCIÓ
Els Mossos d’Esquadra 
han demanat al jutge una 
ordre de detenció inter-
nacional contra el marit i 
el pare de la dona i els dos 
nens que van ser trobats 
morts en un pis de Tarra-
gona diumenge passat. 

Segons han confirmat 
fonts properes al cas, els 
Mossos han sol·licitat 

aquesta ordre davant les 
sospites que el presumpte 
autor del triple crim hagi 
fugit al Marroc, el seu país 
d’origen. Tot i això, la poli-
cia també el continua bus-
cant per la demarcació de 
Tarragona i per altres ciu-
tats com ara Lleida i Ala-
cant. 

A banda, l’autòpsia de 
la dona confirmaria que 

les tres víctimes van morir 
per ferides d’arma blanca. 
De fet, els veïns del car-
rer Reial, on van succeir 
els fets, apuntaven que el 
possible assassí acostu-
mava a portar diverses na-
valles. En el moment del 
tancament d’aquest rota-
tiu, els Mossos continuen 
amb la investigació i la re-
cerca de l’home. 

REDACCIÓ
L’alumne del Màster de 
Dret Ambiental, Jordi Re-
cordà, ha estat enguany el 
guanyador del I Premi de 
Recerca de la Càtedra con-
junta entre l’empresa DOW 
i la Universitat Rovira i Vir-
gili (URV) sobre el Desen-
volupament Sostenible. 

Recordà s’ha endut el  

primer premi després de 
captivar als membres del 
jurat amb el seu treball 
anomenat La Custòdia Flu-
vial. Una eina per a la sos-
tenibilitat. 

 El guardonat va rebre 
ahir el premi en un acte ce-
lebrat al vespre a la Sala de 
Graus del Campus Cata-
lunya, ubicat a l’Avinguda 

Catalunya. En el marc de 
l’acte, Montse Masó i Agua-
do va pronunciar la confe-
rència La Xarxa de Custòdia 
del Territori. També hi van 
prendre part altres perso-
nalitats com ara Antoni Pi-
grau, director del Centre 
d’Estudis de Dret Ambien-
tal, i Enric Aguilar, director 
de la Càtedra.

El seu treball anomenat La Custòdia Fluvial, va captivar al jurat

L’estudiant Jordi Recordà s’endú el 
primer premi de de la Càtedra Dow/URV
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Un moment del lliurament de premis que va tenir lloc ahir al vespre al Campus Catalunya. 


