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Les famÍlies dels Agents
Rurals morts a Aspa inicien
la reclamació a la Generalitat
Han optat per la via contenciosa-administrativa i, a
més, demà se celebra un recordatori a la localitat
Lleida

Q!çAn BUETAS

Les.famílies dels dos Agents Ru-

rals morts a trets en un vedat
d'Aspa (Segrà) el 21 de gener de
2OL7 a mans d'un caçador veí de
Vacarisses (Vallès Occidental), ls-
mael Rodríguez, van presentar
ahir en els Serveis Territorials
dAgricultura, Ramaderia,'Pesca i

Alimentació de Lleida tota la do-
cumentació pertinent per la re-
clamació patrimonial per respon-'
sabilitat civil a la Generalitat per

la seva "inacció", va informar el
seu advocat Pau Simarro. Segons

va afegir, hi ha denúncies docu-
mentades d'almenys una Vintena
dãtacs i insults de caçadoricon-.
tra membres del cos d'Agents Ru-
rals en els últims deu anys a tot
Catalunya. Així dones, slopta pei

' la vía contenciosa:administr¿tiva
després de que el Ttibunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TS-

JC) axivés la-querella contra on-
ze càrrecs del citat Departament
d'Agricultura, entre ells Meritxell
Serret. En aquest sentit cal tenir

en comþte que tota la documen-
tació es va presentar ahir þ que
demà farà un any iiel doble crim í,

precisament és llavors el límit per
presentar aquesta reclamació, a

lhny des que van passar els fets.
De la mateixa manera, Pau Simar-
rq en declaracions a l¡ UnÑn-

NA, va recordar que terà després
de que finalitzi la vià penal conira
lhutor del criin, lsmael Rodrþuez,
i el propietari de l'arma utilitzada
en el doble crim quan es quanti-
ficarà la reclamació patrimonial
per responsabilitat civil al Depar-
tament dAgricultura".
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Cal recordar que en el seu mo-
ment, elTribunal va decidir arxi-
var la querella en considerar que
"no va haver-hi una responsabili-
tat individual i penal per als onze
càrrecs del Departament dAgri-
cultura". Tot i aixû Simarro va in-
dicai que "ha quedat demostrat
que va haver-hi una manca de
mesures de seguretat, perquè
després del crim Agricultura va
reforçar les patrulles de dos a tres
membres, els va facilitar armilles
i una arma llarga". Malgrat tot el
TSCJ va considerar que aquesta
falta de mesùres de seguretat no
podrien haver evitat el doble crim
que \ra tenir lloc al vedat dAspa.

Per altra banda, demà es du-
rà a terme un homenatge els dos
Agents Rurals morts el 21 de ge-
ner de 2017. Demà, a les 10.30

. hores se celebrarà una missa a
l'església dAspa. Posteriorment
a les 11.30 hores hi haurà una
ofrena floral en un turó que hi
ha en els accessos al poble. Final-
ment a Mas de.Melons es farà un
altre recordatori.

FOIO: T. A. / Moment de la reconstrucció del crim, amb lãutor dels fets


