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LES CLAUS

Les famílies demanen més de mig segle. Les famílies dels agents 
rurals assassinats a Aspa també acusen el caçador per dos delictes d’as-
sassinat pels quals, igual que les associacions professionals personades 
en la causa, demanen un total de 51 anys de presó, incloent-hi també 
un any de presó per la tinença il·lícita d’armes.

Delicte contra la fauna. L’Associació Professional d’Agents Rurals de 
Catalunya i l’Associació Espanyola d’Agents Forestals i Mediambientals 
també li imputen un delicte contra la fauna per ser al vedat de caça 
d’Aspa sense permís del titular.

Imatge d’Ismael Rodríguez Clemente durant la reconstrucció dels fets al vedat d’Aspa.

SEGRE

R.RÍOS/L. GARCÍA
❘ LLEIDA ❘ L’assassí confés dels dos 
agents rurals que van morir a 
trets el 21 de gener del 2017 a 
Aspa al·lega que va patir una 
alteració psicològica en el mo-
ment dels fets, per la qual cosa 
en demana l’absolució i, en cas 
de ser condemnat, l’internament 
en un centre i no a la presó. Se-
gons l’escrit de defensa, Ismael 
Rodríguez Clemente admet ser 
l’autor de l’homicidi de Xavier 
Ribes i David Iglesias, de 43 i 
39 anys, al vedat municipal de 
caça d’Aspa. No obstant, asse-
gura que es donen les circums-
tàncies per declarar la inimpu-
tabilitat de l’acusat a l’afirmar 
que “quan sent la salutació dels 
agents pateix una alteració de la 

capacitat psíquica i volitiva” i 
“guiat per un impuls irracional 
i incontrolable” dispara contra 
les víctimes. 

D’aquesta manera, la defen-
sa al·lega que, si bé admet ser 
l’autor dels trets, el caçador no 
tenia intenció de matar i que 
va actuar per instint. Per això, 
rebutja les acusacions d’assas-
sinat que li imputa la Fiscalia i 
les famílies dels rurals. A l’es-
crit, la defensa assenyala que 
l’acusat no recorda haver reca-
rregat l’arma, però que admet 
que podria haver-ho fet “com 
una maniobra mecànica i irre-
flexiva”. També insisteix que va 
confessar l’autoria dels trets als 
Mossos d’Esquadra i que no va 
intentar fugir de la Justícia. Des-

L’assassí confés d’Aspa demana  
ser absolt per alteració psicològica
La defensa admet que és l’autor de l’homicidi de les dos víctimes però que ha de ser 
internat i no anar a la presó || Fiscalia sol·licita més de 48 anys per dos assassinats

TRIBUNALS CRIM

prés d’admetre ser autor de dos 
homicidis, demana l’absolució al 
reclamar que se li n’apliqui una 
d’eximent completa o incom-
pleta. Si fos condemnat, defen-
sa que ha de ser per homicidi i 

no per assassinat i que no se li 
apliqui la pena de presó prevista 
sinó mesures de seguretat, entre 
les quals s’inclou l’internament 
en un centre psiquiàtric. Per la 
seua banda, la Fiscalia sol·licita 

HOMICIDI
La defensa admet dos 
delictes d’homicidi però 
nega que tingués voluntat 
de matar els rurals

una condemna de quaranta-vuit 
anys i quatre mesos de presó 
per a Rodríguez. El Ministeri 
Públic considera que el caçador, 
de trenta anys i de Vacarisses, 
és l’autor de dos delictes d’assas-
sinat amb traïdoria en concurs 
d’un delicte d’atemptat contra 
agents de l’autoritat. 

Així mateix, sol·licita un any 
de presó per tinença il·lícita 
d’armes perquè no comptava 
amb llicència per a l’escopeta 
del crim. L’havia posat a nom 
d’un amic per al qual la Fiscalia 
també demana un any de presó 
com a cooperador necessari. El 
fiscal també sol·licita que Rodrí-
guez indemnitzi amb més d’un 
milió d’euros els familiars de 
les víctimes.

Rescatada una 
excursionista 
ferida i deu 
persones perdudes

EMERGÈNCIES

❘ TORRE DE CAPDELLA ❘ Els Bom-
bers van rescatar ahir una 
dona de cinquanta-nou anys 
accidentada mentre baixava 
del Montsent de Pallars, a la 
Torre de Capdella. Un heli-
còpter amb els GRAE va eva-
cuar l’excursionista amb una 
possible fractura al canell a 
l’hospital de Tremp. Així ma-
teix, els Bombers van resca-
tar deu persones perdudes en 
tres serveis. A la Vall de Boí, 
van evacuar dos adults i dos 
menors que havien perdut el 
camí de Durro de Sarais. A 
Josa i Tuixén, els GRAE van 
rescatar cinc excursionistes 
desorientats i al seu torn, a 
Aran, van buscar un home 
perdut que va aparèixer sa 
i estalvi.

Ferida greu  
en una col·lisió  
a l’N-260 a 
Prullans

TRÀNSIT

❘ PRULLANS ❘ Una dona de 50 
anys va resultar ahir ferida 
greu en una col·lisió entre dos 
vehicles a la carretera N-260 
al terme municipal de Pru-
llans. Els serveis d’emergèn-
cies van rebre l’avís a les vuit 
del matí, quan es va registrar 
un xoc entre dos turismes al 
quilòmetre 201 d’aquesta 
via. El conductor d’un dels 
vehicles, de cinquanta-nou 
anys i veí de Tarragona, va 
resultar ferit de caràcter lleu.  
En un altre ordre de coses, 
el doble radar per tram de 
l’autovia A-2 a Tàrrega ja 
ha tramitat més 7.200 ex-
pedients sancionadors, com 
ja va avançar aquest diari fa 
una setmanes.

Ordre judicial per poder 
rescatar un gos a Linyola

RURALS ANIMALS

L’ajuntament de Linyola s’ha fet càrrec provisionalment de l’animal.

REDACCIÓ
❘ LINYOLA ❘ Els Agents Rurals han 
necessitat una ordre judicial 
per tal de poder rescatar un 
gos abandonat pel seu propi-
etari a l’interior d’un domicili 
a Linyola. El gos, de raça po-
tencialment perillosa, subsistia 
gràcies al menjar que els veïns li 
llançaven pel balcó. Els Agents 
Rurals van informar ahir que 
“ha calgut una ordre judicial 
per poder accedir a l’interior 
del domicili”. El consistori del 

municipi s’ha fet càrrec de la 
mascota a l’espera que el jutjat 
dictamini la destinació del gos.

Control al pantà
D’altra banda, els Agents Ru-

rals van tramitar ahir a la mati-
nada vuit denúncies durant un 
control al pantà de Sant Ponç, al 
Solsonès. Cinc expedients van 
ser per pescar fora d’horari, dos 
més per fer foc sense autorit-
zació i una multa per acampar 
sense permís.

AGENTS RURALS
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Llarena sol·licita empara al CGPJ per 
la denúncia de Puigdemont

p. 18
Arriba a Malta l’‘Open Arms’ i el 
Govern demana asil per als migrants

p. 19

REDACCIÓ/AGÈNCIES
❘ LLEIDA/BARCELONA ❘ Un any des-
prés que una cèl·lula jihadista 
ataqués els centenars de per-
sones que passejaven per la 
Rambla de Barcelona la tarda 
del 17 d’agost i, passades unes 
hores, pel passeig marítim de 
Cambrils, l’Audiència Nacio-
nal segueix investigant aquests 
atemptats, reivindicats pel Da-
esh, que van deixar en total 
setze víctimes mortals i més de 
tres-cents ferits de diverses na-
cionalitats. Tres persones estan 
en presó provisional per la seua 
presumpta participació en els 
fets: el que va llogar la furgone-
ta utilitzada en l’atropellament 
massiu a Barcelona, un ferit a la 
casa que va saltar pels aires en 
la qual s’estava preparant l’acció 
terrorista i una altra persona 
vinculada amb la compra del 
material explosiu. La resta dels 
membres del grup jihadista van 
ser abatuts pels Mossos a Cam-
brils o van morir la nit anterior 
en l’explosió d’un habitatge a 
Alcanar.

Tot i així, el jutge de l’Audièn-
cia Nacional Fernando Andreu, 
que va aixecar a finals del mes 
de juliol part del sumari de la 
causa, continua indagant en els 
fets. Segons les últimes diligèn-
cies conegudes, el magistrat va 
demanar el mes de juny passat 
informació per conèixer si els 
jihadistes es van finançar amb 
microcrèdits i al febrer va posar 
sota vigilància persones prope-
res a la cèl·lula, com el germà 
de l’autor dels atropellaments 
per comprar una disfressa de 
policia.

Espanya, objectiu
Espanya no havia rebut cap 

atemptat jihadista des de l’11 
de març del 2004 –en el qual 

Cristóbal García, un dels primers agents dels Mossos d’Esquadra a arribar al lloc de l’atemptat terrorista el passat 17-A.

EFE

TERRORISME ANIVERSARI DEL 17-A

van perdre la vida 202 perso-
nes–. Els del 17 i 18 d’agost del 
2017 s’afegeixen als perpetrats 
a Europa (Niça, Berlín, Esto-
colm, París o Londres) en els 
dos últims anys seguint el ma-
teix modus operandi: atrope-
llaments múltiples i l’ús d’armes 
blanques.

Aquesta manera d’actuar va 
ser advertida pels Mossos –lla-
vors dirigits pel major Josep 

Lluís Trapero– en un primer in-
forme del 17 d’agost del 2017 en 
el qual es va sol·licitar al jutge 
Andreu l’autorització per pro-
cedir a escorcollar els domicilis 
d’un grup dotze amics i germans 
(d’edats compreses entre 17 i 24 
anys), sobre els quals se sospita-
va la implicació en els atemptats 
de Catalunya.

La Direcció General de Su-
port a Víctimes del Terrorisme 

(DGAVT), dependent del mi-
nisteri de l’Interior, ha tramitat 
130 expedients dels 407 que es 
van generar després dels atemp-
tats de Barcelona i Cambrils, i 
va destinar 9,8 milions d’euros 
a ajuts i indemnitzacions a les 
víctimes. Segons va afirmar 
ahir el ministeri, l’atenció a les 
víctimes ha estat constant i im-
mediata des del 17 d’agost de 
l’any passat.

Els exconsellers 
denuncien falta de 
col·laboració per 
part de l’Estat
n Els líders independen-
tistes presos que tenien 
càrrecs a la Generalitat 
quan van tenir lloc els 
atemptats van denunciar 
ahir “falta de col·labora-
ció” de l’Estat en l’opera-
tiu que es va dissenyar per 
fer front als atacs, segons 
una carta publicada a La 
Vanguardia i Ara. Oriol 
Junqueras, Joaquim Forn, 
Jordi Turull, Dolors Bas-
sa, Raül Romeva i Josep 
Rull, així com també Jor-
di Sànchez i Jordi Cuixat, 
van defensar el paper del 
Govern durant la crisi i 
van recordar l’actuació 
solidària i pacífica de la 
societat. Els membres de 
l’antic Executiu també van 
lamentar la relació “estre-
ta” entre l’imam de Ripoll, 
presumpte capitost dels 
atemptats, i el CNI.

Investigació un any després
Tres persones estan en presó provisional pels atemptats de la Rambla i Cambrils, que es van cobrar 
setze vides || Interior ha destinat gairebé deu milions en indemnitzacions a les víctimes

n Diferents municipis de Llei-
da se sumaran demà al record 
de les víctimes dels atemptats 
a Barcelona i Cambrils. L’As-
sociació Catalana de Munici-
pis ha convocat cinc minuts de 
silenci a les 12.00 del migdia 
o a l’hora que cada consisto-
ri estimi més oportuna. El de 
Lleida ha organitzat un acte al 
claustre de la Seu Vella a les 
10.30. L’alcaldessa en funci-
ons, Montse Mínguez, va re-
metre ahir un escrit als porta-

veus municipals detallant que 
s’ha elegit aquest escenari com 
a “símbol de pau” i que joves 
de l’associació Prosec deixaran 
anar globus blancs. L’acte ani-
rà conduït per una periodista 
i es convidarà associacions i 
entitats. 

Una de les concentracions 
més emotives serà, sens dub-
te, la de Llimiana, municipi 
del Pallars al qual estan vin-
culats des de fa quatre dèca-
des el pare i la família paterna 

de Xavi, el nen de tres anys 
que va ser una de les víctimes 
mortals de l’atemptat d’Estat 
Islàmic a la Rambla. L’alcalde, 
Josep Terré, va explicar ahir 
que tots els veïns “van sentir 
molt el que va passar i ara, al 
complir-se l’any, ho recorden 
i hi ha un sentiment de soli-
daritat amb el pare i tota la 
família”, que mostraran en un 
acte que tindrà lloc a les 13.00 
hores del migdia. L’ACM ha 
difós un manifest en el qual a 

més de condemnar els atemp-
tats i homenatjar les víctimes, 
reivindica la tasca dels cossos 
d’emergències, especialment 
dels Mossos d’Esquadra, des-
taca l’“esperit solidari, obert i 
col·laboratiu de la nostra soci-
etat”, indica que “ni el jihadis-
me” ni cap terrorisme podran 
canviar aquesta característica, 
demana evitar la venda d’ar-
mes “als intolerants” i acaba 
amb la proclama: “No tenim 
por, som gent de pau.”

CONVOCATÒRIA

Actes de record en nombrosos municipis, entre els quals Llimiana i Lleida
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Castelló de Farfanya. Més d’un centenar de persones van assistir 
dimarts a la nit a la festa dels 80, animada amb ballarins i regals.

Torregrossa. La sala recreativa municipal de Torregrossa va acollir ahir a 
la tarda concert i ball de la mà de l’orquestra Gran Premier.

Sopeira. La Colla de Geganters i Grallers de l’AAVV de Jaume I de Lleida, 
amb la parella de gegants, va participar ahir en la festa major de Sopeira.

Rialp. La plaça del Tornall de la localitat del Sobirà va acollir ahir el tradicional ball de sardanes amb motiu de la 
Mare de Déu d’Agost. També estava previst un vespre de bingo, ball i concert de Tomeu Penya.

LLEIDA, DE FESTA

Vilaller. La localitat de l’Alta Ribargorça va celebrar ahir el tradicional ball del tatero a la plaça Sant Climent, així 
com una vermutada popular. A la tarda, diada de la gent gran i, de nit, festa jove.

PROPOSTES PER AVUI

Cubells
z 18.00 hores: Taller de bombolles 
de sabó a càrrec d’Improvisto’s 
Krusty Show al local del Castell. A 
les 22 hores, pregó de festa major 
amb el senyor Postu.

Albesa
z 09.00 hores: Missa en honor de 
Sant Roc, a l’Ermita. D’11 a 13 ho-
res, visites guiades a la Vila Roma-
na del Romeral.

L’Espluga Calba
z 18.00 hores: Torneig de petanca.

Maials
z 22.00 hores: Cantada d’havane-
res a càrrec de Les Anxovetes.

Bossòst
z19.30 hores: Danses araneses 
amb Sautarèths de Bossòst. A 
les 23.00 h, cantada d’havaneres 
amb el grup Escamarlans de Palau 
i ball amb orquestra.

Àger
z 18.00 hores: Contacontes a la 
col·legiata de Sant Pere. A partir 
de les 22.30 hores, monòlegs a 
càrrec de l’humorista David Sas.

Llimiana
z 11.00 hores: Gran gimcana de 
Llimiana al mirador de l’Abat per 
a totes les edats. Posteriorment, 
paellada popular i cercavila del 
bestiari popular.

COLLA DE GEGANTERS DE GRALLERS DE JAUME I

MARIA JOSÉ ERTA

ITMAR FABREGAT

EDGAR ALDANA

AJUNTAMENT DE RIALP

JAUME ELIES

Llimiana. Els veïns del municipi del Pallars Jussà van celebrar ahir el quart dia de festa major amb una jornada 
en què van destacar el tradicional ball de la sardana, la lectura del pregó i la sessió de ball.
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La cordada avança amb dificultat. 
Al capdavant, dos homes cepats, 
fibrats i amples d’esquena –bom-

bers voluntaris de la Pobla de Segur– 
obren traça sobre l’espessa capa de 
neu a cop de GPS. Darrere, els agents 
rurals: un noi que no deu arribar a la 
trentena, amb un rifle penjat a l’esque-
na en forma de bandolera i un altre en 
edat de jubilació, cigarreta en boca i 
que no calla... això sí, el seu discurs 
constant és per queixar-se,  cagar-se en 
éssers suprems o demanar foc als bom-
bers sempre fent la mateixa broma:

–Vosaltres que enteneu de foc... no 
en tindríeu una miqueta?

I tancant l’estranya corrua hi anem 
jo, veterinari per vocació i muntanyenc 
frustrat, amb unes raquetes de neu que 
em fan mal als turmells i unes botes de 
muntanya de l’any 1986, i el ramader: 
un home petit i escanyolit, que camina 
capcot i que no diu res. 

Hem sortit de la cabana del pastor 
de la cambra d’aigües de Capdella a 
punta de dia. El temps és complicat: 
borrufada, vent de port i bancs de 
boira intermitents que no presagien 
res de bo. A més, els quatre pams mal 
comptats de neu que han caigut els tres 
dies anteriors dificulten l’avenç amb 
res que no sigui esquís de muntanya 
o raquetes de neu.

Després d’un estiu immillorable 
quant a pluges, la tardor s’augurava 
sublim: no caldria comprar herba i els 
animals s’estarien a la muntanya fins 
ben bé la Puríssima. 

Però va nevar abans d’hora.
El dia de Tots Sants es va llevar amb 

una densa boira que cobria el Mont-
seny de Pallars. Algun padrí encara va 
comentar pel poble: “Quan el Mont-
sent porta barret, una setmana de mal 
temps.” Aquesta dita, dita –valgui la 
redundància–  a 18ºC i amb mànigues 
de camisa va passar desapercebuda 

per tothom; però quan l’endemà van 
començar a caure volves sense mesura 
la cosa ja va canviar: tot eren corre-
disses, aiais i pregàries a Sant Antoni: 
s’havien d’arreplegar cap a casa tots 
els animals que encara pasturaven per 
la muntanya. 

L’organització va ser increïble. En 
un matí totes les vaques i ovelles eren 
als corrals, a les quadres i a les granges 
menjant ensitjat i herba seca i arregla-
des per passar l’hivern. 

Però a la tarda va esclatar la tra-
gèdia: en Pere del Masó va entrar al 
bar, compungit, trist i amb cara de 
derrota...

–M’han quedat les deu eugues a la 
pala del Montsent– va dir lacònic.

La frase va caure com un gerro 
d’aigua freda a tots els convilatans, la 
major part ramaders que celebraven 
la festa amb cerveses. Allò no augura-
va res de bo perquè les eugues, quan 
neva, tenen tendència a anar amunt ja 
que els seus cascs, de base rodona, són 
una planxa lliscant només comparable 
a una taula d’snowboard. 

Si organitzar la baixada de mil ove-
lles i cent vaques va durar tres hores, 
coordinar el salvament de les deu eu-
gues del Masó va ser una odissea de 
papers i justificants que va durar tres 
dies. Jo vaig ser literalment segrestat 
del sofà de casa per una ampolla de 
Ketamina, un anestèsic amb la finalitat 
de sedar els animals i baixar-los fins 
al coll del Triador on, si es podia, es 
carregarien en un remolc. Si no, toca-
ria acomboiar-los a peu fins a Espui. 

L’ascens és dur i feixuc; de vegades, 
per cada passa endavant, n’hem de fer 
tres enrere, o al costat, o seure per ne-
tejar les pells de foca dels esquís dels 
bombers que queden curulles de neu.

Al cap d’una hora i tres quarts, i 
quan ja fa estona que tothom pensa 
–però ningú diu– que la pala s’ha d’aca-
bar d’un moment a un altre, l’agent ru-
ral jove crida assenyalant al nord-oest:

–Allà!
Efectivament,  on l’home assenyala 

es comença a formar una silueta fosca, 
que esdevé marró i que planta sota la 
penya. 

–“Si és la Mansa estem salvats” –
penso –“que és una euga vella i les 
altres la segueixen com corderets. Així 
no farem comèdia ni amb l’anestèsia, 
ni amb el rifle.”

–Però què carai és això? – udola el 
primer bomber.

Quan, entre ràfega i ràfega de torb 
els ulls s’acostumen al paisatge ho veig: 
aquella figura marró custodia eugues 
apilades, ermes i sense vida!

– Cagum redéu! L’oso!! –crida el fo-
restal que ara, i per primer cop en tot 
l’ascens, està en total disposició de fer 
baixar tots els sants o el que faci falta.

Efectivament: aquella figura que 
pensava seria la meva salvació és el 
pitjor dels meus malsons. L’ós? A la 
vall Fosca? I d’on coi ha sortit?

El tenim cara a cara, a menys de 
cinquanta metres. Hem fet el viatge en 
va –perquè dubto que quedi cap euga 
viva– però és que ara ens juguem la 
vida nosaltres.

Em miro l’ós: cara esblanqueïda, 
amb molts pèls blancs i clars, ulls pe-
tits, gropa ensellada... què té aquest 
animal que em resulta tan familiar?

–És el Pyros! –exclamo alhora que 
deu ulls em miren amb cara d’estupe-
facció. El Pyros, el primer ós bru que 
va repoblar el Pirineu l’any 1996, pa-
rent de gairebé tots els exemplars de 
la zona, i que ja fa anys que es donava 
per mort.

Com més me’l miro, més convençut 
n’estic que és ell. I crec que alguna 
cosa deu intuir perquè ell també té 
la mirada clavada en mi... i això que 
som sis! No vull ni pensar què li deu 
estar passant pel cap, vaja, si és que 
els óssos pensen. 

Cal rumiar i amb rapidesa, tot i que 
la caminada m’ha minvat força la capa-
citat intel·lectual. El que diuen a tot 
arreu és que cal mantenir la calma –
força complicat, sobretot quan et tro-
bes amb una bèstia de sis-cents quilos 
davant dels morros– i fer-se el mort, 
però vaja, després d’estar cinc minuts 
mirant-nos i estudiant-nos ara no es 
tracta de muntar una performance: 
que els óssos potser no pensen gaire, 
però rucs tampoc ho són!

Em van passant pel cap coses com 
disparar-li tot el pot d’anestèsic, agafar 
d’un sarpat el Pere del Masó i tirar-lo 
perquè s’entretingui amb els seus ossos 
o treure l’Usain Bolt que tots portem 
a dins i fugir per potes.

“Pensa, Toni, pensa” –em repetei-
xo. Però la neurona ja no pensa. Un 
calfred em recorre l’espinada i només 
veig el Pyros amb aquella estesa de 
carn darrere. La resta de cordada estan 
igual que jo perquè ni un moviment, 
ni un sospir, ni una alenada.

De cop i volta, un cop de vent em 
va fer girar la vista cap a la dreta, i 
l’albiro: la tanca que trenca el límit 
comarcal i que separa Llessui de la 
vall Fosca, feta de filferro espinós i 
electrificat; l’única escletxa d’espe-
rança a la nostra salvació. 

–Veniu, ràpid! –bramo començant 
a córrer mentre l’ós s’alça majestuós, 
ensenyant les urpes i amb la intenció 
de sopar a càrrec nostre.

Fa tres dies que estic a l’hospital de 
Tremp, hipotèrmic, en estat de xoc  
però envoltat de càmeres i periodistes: 
de la nit al dia m’he convertit en un 
heroi: un heroi sense dit gros del peu 
esquerre –que m’han hagut d’ampu-
tar després que em quedés penjant 
de la tanca al llançar-me en planxa–, 
però que ha salvat quatre persones de 
morir sota les sarpes d’un plantígrad. 
I sí, en són quatre perquè el forestal 
xerraire va decidir que s’havia de fer 
el mort, que li ho havien dit als cursets 
de formació, i va acabar ben mort, 
culminant la pila d’eugues del Pere del 
Masó, a mode d’enxaneta i amb una 
burilla de cigarreta a la boca. 

Cara a cara
per Marta Boleda

T’ha agradat aquest relat? Si vols participar en l’elecció del millor relat d’estiu de SEGRE, con-
necta’t a www.segre.com/relatsestiu, busca’l i dóna-li el teu vot. L’autor del relat que més 
vots tingui guanyarà una nit a l’Hotel Guitart Grand Passage de Barcelona. Els relats que han 
estat seleccionats per a la seva publicació a les pàgines de SEGRE rebran una subscripció tri-
mestral a SEGRE Premium i el relat escollit com a guanyador pel Jurat s’endurà una subscripció 
anual a Segre Premium.

Amb la col·laboració de:

@xrlleida

Us ha agradat?
Voteu-lo!
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