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El conductor del bus accidentat a
Freginals nega que s'adormís
El xofer argumenta que l'únic que recorda és que va perdre el control del
vehicle

Sergi Atienza, advocat del conductor del bus accidentat a Freginals. | Sofia Cabanes

EEl conductor de l'autobús accidentat a Freginals ha prestat finalment declaració este matí al
Jutjat d'Instrucció número 3 d'Amposta, des d'on s'investiga l'accident en què el passat 20 de març
van perdre la vida 13 estudiants d'Erasmus.
Segons ha explicat l'advocat del xofer, Sergi Atienza, a la sortida dels Jutjats el conductor ha
negat que s'adormís la nit de l'accident -tal com sosté l'informe dels Mossos d'Esquadra i apunta
el mateix jutge - i ha explicat que "l'únic que recorda és que se li'n va anar el vehicle i que no va
poder controlar-lo". "Pel que fa al tema del son, ja ha quedat acreditat que ell va descansar les
hores que tocava i estava en plenes condicions per conduir", ha manifestat Atienza.
El conductor, únic investigat en el cas, s'ha acollit al dret de respondre únicament a les
preguntes del seu advocat, que finalment ha acudit als jutjats d'Amposta, tot i que havia demanat
suspendre la declaració per una bronquitis aguda. Atienza també ha avançat que demanaran
l'arxivament de la causa un cop es tanquen les diligències prèvies.
Per la seva banda, econductor ha pogut evitar ser captat per les càmeres de televisió entrant per la
porta de la darrera dels jutjats. Tenia 62 anys en el moment de l'accident i dècades d'experiència
com a xofer d'autobusos.
El passat 9 de gener, el jutge d'instrucció va emetre una interlocutòria en què qualificava
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d'"essencial" la declaració del conductor, tenint en compte que la investigació apuntava a la
somnolència com a possible "causa nexal" del sinistre i deixava així sense efecte l'arxivament
provisional que havia decretat l'anterior jutgessa d'aquest cas, el novembre passat.
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