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L'outor del doble crim d'Aspo
vo coçor ol moteix lloc iomb lo
moteixo ormo uno setmono obons
Les acusacions creuen que lsmael Rodríguez
estava acompanyat en el moment dels fets
Lleida
óscnn BUETAS

Uautor confés del doble crim
dAspa, lsmael Rodríguez, qui el
passat 21 de gener va matar dos

Agents Rurals en un vedat dAspa
(Segrià), va anar a caçar una set-
mana abans al mateix lloc i amb
la mateixa arma utilitzada contra
els agents tot i no tenir la llicèn-
cia obligatòria per utilitzar-la. Ai-
xí ho van assegurar l'advocat de
les famílies, Pau Simarro, i el de

l'associació catalana i espanyola
dAgents Rurals, Albert Requena,

després d'escoltar als dos testi-
monis que ahir'van declarar per

videoconferència.
E'n aquest sentit, el testimoni

a qui pertanyia un dels passis, i

que ahir va manifestar que el dia

dels fets estava a casa (va ser uti-
litzar un caçador del grup) va ex-
plicar que una setmana abans del
crim, el 1,4 de gener, va estar amb
l'acusat i duès persones més ca-

çant al mateix lloc. "Fins i tot ha

dit que va ser una jornada de ca-

cera molt productiva, ja que en-

tre els quatre caçadors van matar
115 tords", va explicar Simarro,
qui va afegir que "tenia l'escope-
ta,r el que enforteix el delicte de
tinença il.lícita d'armes". Això es

desprèn d'unes fotografies publi-
cades a les xarxes socials on apa-
reixen amb l'arma citada. "Per
tant, no se l'havia deixat el titular
dos dies abans dels fets al cotxe
de l'acusat, sinó que lsmael Ro-

dríguez sempre l'havia tingut", va

indicar. Així, els advocats de l'acu-
sació va exposar que sospiten
que l'escopeta sempre va estar
en possessió de Rodríguez i que

el titular teòric no la va tenir mai.
Per altra banda, el segon tes-

timoni, que ja va declarar en el

seu moment, va manifestar que
podria identificar a una persona
que estava acompanyant a lsmael
Rodríguez una hora abans (a les

9.30 hores) de que tingués lloc el

tràgic succés (cap a les 10.30 hp-
res). Simarro va dir que no podria

determinar si estava acompanyat
en el moment dels trets. De fet,
segons Simarro es podria tractar-
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dluna de les dues persones que

acompanyava el grup de caçadors

i que no portaven arma, tot i que

els dos van negar ser prgsents en

el moment dels fets.
Cal lndicar que el jutjat ja està

considerant que s'està arribant al

final de la ihstrucció, "que no es

veu quines noves diligències es

tindrien que fer per investigar"
i, per tant, a falta de que finalitzi
l'informe de balística, ja s'encara

la recta final de la fase d'instruc-
ció "per veure com se somet a

judici aquest assumpte", va infor-
mar ahir l'advocat Pau Simarro.
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