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El conductor de Llardecans

va morir de les autolesions
Presentava un tall al coll i al pit, ferides que es va infligir davant
de diversos testimonis ll Segueix la investigació de les causes

neolccró
I LLEIDA lEl conductor de |a fur-

dre la vida dos persones més va
morir per les ferides que es va
autoinfligir després del sinis-
tre, segons confirma l'informe
de l'autòpsia. Fonts pròximes

tall al coll que s'hâuria fet amb
un vidre o un objecte punxant
com un cúter després de l'ac-
cident. Una ferida mortal de
necessitat. També presentava
altres talls al pit.

Els fets van tenir lloc després
d'unxoc frontal a la C-12. Els
Mossos d'Esquadra investiguen
les circumstàncies del sinis-

en direcció a Flix, i va col'li-
dir frontalment contra I'altre
Vehicle, en el qual viatjavón
tres persones, de les quals en
vanmorir dos, un agentfora de
servei dels Mossos d'Esquadra
adscrit a la comissaria de Llei-
da, vel d'Alpicat de 50 anys, i
la passatgera postefor, la seua
cunyada, veïna de Golmés de
64 anys.

El conductor de lafurgoneta
va acabar morint abans d'ar-
ribar a I'hospital. L'informe
de lþutòpsia confirma que 14

La furgongta implicada al xocfrontal a Ia G12.

XOC FRONTAL

[accident es va produir

diumenge a la C{2 i
van morir dos dels tres

ocupants de lhltre turisme

Mossos d'Esquadra espera re-
bre els resultats de les anàlisis
d'alcohol, drogues o medica-
ments a la sang del conductor
de la furgoneta d'assistència a
la carretera.

Entre les hiiròtesis que s'es-
tudien com a causants de l'ac-
cident; es contemplen que la
furgoneta envaís el carril con-
traÌi per una distracció, però
no es descarta que hi hagués
intericionalitat. A l'accident
també va resultar ferida la co-
pilot del segonvehicle, parella
del conductor i germana de la
passatgera posterior, que evo-
luciona favorablement a planta
a I'hospital Arnau de Vilanova.

mort es va produir com a con-
seqüència dels talls que es va
autoinflingir després de I'ac-
cident, extrem que també van
confirmar els testimonis. Pre-

per l'accident yan ser de caràc-
fler'llèu. La investigació dels


