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Citat a declarar com a investigat
l'amic que va deixar l'arma a
l'assassí confés dels agents rurals
Haurà de comparèixer davant del jutge de Lleida el dilluns 27 de febrer

Imatge del lloc on van ser assassinats els agents Foto: ACN

El Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida ha citat a declarar el dilluns 27 de febrer com investigat a l'amic
que va deixar l'escopeta al caçador que va confessar haver matat a trets dos agents rurals a Aspa
(Lleida) el dissabte 21 de gener. Aquest dilluns, la Guàrdia Civil li va obrir un expedient per infracció
greu per una possible negligència en la custòdia d'armes.
Segons fonts judicials, el jutjat també ha decidit citar dies abans -el 13 de febrer i en aquest cas
com testimonis- els altres quatre caçadors que eren al lloc on el Ismael R.C., de 28 anys, va
cometre el presumpte assassinat. L'acusat està en presó provisional des que el dia 24 va declarar
davant del jutjat, on va reconèixer haver acabat amb la vida dels dos agents rurals.
El caçador hauria disparat als agents des de molt a prop
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D'acord amb la versió del jutge, cap a les 10.50 hores del matí dels fets els dos agents es van
dirigir al suposat responsable de la seva mort i li van dir: "Bon dia, som del Seprona,
descarregueu l'arma", i va ser en aquest moment el jove es va tornar cap a ells amb l'arma
carregada a la mà i va disparar als dos des de molt a prop. El jutge va sostenir després de la
declaració del caçador que, encara que aquest va dir haver fet els trets des d'uns 10 o 15 metres,
"a falta d'informe pericial, les ferides causades pels agents semblen indicar que la distància va
poder ser menor".
L'instructor també va assenyalar que, tot i que el presumpte assassí va declarar haver efectuat
tres trets -ja que l'arma només pot tenir legalment 3 cartutxos -, l'informe forense assenyala que
"cadascuna de les víctimes presenta dues ferides per arma de foc, totes elles en zones vitals".
Preguntat pel nombre de trets, el caçador va dir que l'arma no és susceptible de manipulació per
admetre més cartutxos, un assumpte que serà objecte d'una anàlisi posterior. Si es corrobora que
l'arma no va ser manipulada, el jutge apunta que l'única conclusió possible és que l'investigat
"després d'efectuar els tres trets, va recarregar l'arma i va realitzar un tret més".
La Fiscalia de Lleida havia demanat presó provisional per dos delictes d'assassinat per entendre
que concorre traïdoria, atemptat i tinença il·lícita d'armes.
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