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Les famílies dels Agents Rurals
morts a Aspa es querellen contra
Meritxell Serret
També han denunciat deu càrrecs més d'Agricultura | Els consideren
responsables d'un delicte contra la seguretat dels treballadors en concurrència
amb un delicte d'homicidi impudent

Meritxell Serret, consellera d'Agricultura | ACN
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Meritxell Serret, consellera d'Agricultura Foto: ACN

Les famílies dels Agents Rurals morts a Aspa (Segrià) han presentat aquest dilluns al jutjat
d'instrucció de Lleida, a través del seu advocat, Pau Simarro, una querella criminal contra onze
càrrecs del departament d'Agricultura de la Generalitat, entre ells la consellera d'Agricultura,
Meritxell Serret, per un presumpte delicte contra la seguretat dels treballadors en concurrència
amb un delicte d'homicidi impudent.
A més de la querella presentada pels familiars, com a acusació particular, se n'ha presentat una
altra querella igual en nom i per encàrrec exprés del sindicat CCOO, exercitant l'acció popular. A
banda de Serret, s'han querellat contra el Secretari General del departament; la Secretària
General anterior; el director de Serveis; la subdirectora general de Recursos Humans,
Organització i Relacions Laborals actuals i l'anterior; el cap del servei de Prevenció de Riscos
Laborals; la directora general de Forests; el subdirector general del cos d'Agents Rurals;
l'inspector en cap del cos d'Agents Rurals i la cap del Servei de Coordinació Administrativa dels
Agents Rurals.

En les querelles se'ls considera coautors principals en ambdós delictes ja que legalment estan
"obligats a facilitar protocols, equips i altres mesures de prevenció de riscos laborals per la
seguretat i salut dels Agents Rurals". "Lamentablement, ha calgut esperar que tingués lloc una
desgràcia de greus conseqüències perquè el departament actués i decidís que les patrulles fossin
de tres persones en comptes de dues, que les tres anessin amb armilles antibales i que un d'ells
fos armat", recull la querella.
En aquest sentit, prossegueix l'escrit, "el crim del passat mes de gener es podria haver evitat si
els agents rurals haguessin disposat de les mesures de protecció i intimidació necessàries, ja que el
primer tret el va rebre un dels agents a la part toràcica, que hauria estat coberta per l'armilla i el
tercer agent armat hauria pogut intervenir".
La querella també recull que els representants dels treballadors feia temps que alertaven que
"s'acumulaven incidents amb amenaces i agressions rebudes" però que "els alts càrrecs i càrrecs
intermedis del departament, tot i ser coneixedors de la situació, van fer-se els sords i van mirar
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cap a una altra banda". És per això que acusen els onze càrrecs amb responsabilitats en matèria de
seguretat laboral, atesa la seva "inexplicable inactivitat", des de fa anys.
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