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Denuncien una agressió d'arrel feixista a Castellar per Cap d'Any

El consistori descarta que la punyalada al menor tingués aquesta motivació
MAR CARRERA. Castellar del Vallès

La Plataforma Ciutadana Castellar Contra el Feixisme ha denunciat que la nit de Cap d'Any a Castellar es va produir «la primera agressió feixista
de l'any» quan un jove de 16 anys va rebre una punyalada d'un altre menor a dos quarts de tres de la matinada, al costat d'unes naus on se
celebrava la revetlla. L'entitat, que acusa l'Ajuntament de «minimitzar» els fets, assegura que l'agressió «no és un fet aïllat». El consistori, però, ha
citat informes policials per descartar el caràcter feixista de l'atac.
L'agressor, també menor, va apunyalar el jove la nit de Cap d'Any «amb un estri fabricat per matar», segons apunta el comunicat de la
plataforma, que no dubta a qualificar els fets de «la primera agressió d'arrel feixista de l'any». L'atac va passar el dia 1 a dos quarts de tres
de la matinada fora del recinte de l'Espai Tolrà de Castellar, unes naus on aquella nit es van reunir unes 600 persones per a celebrar
l'entrada de l'any. Segons els Mossos d'Esquadra, els dos nois van començar a barallar-se per causes que es desconeixen, una afirmació
que la plataforma rebat assegurant que l'agressor «senzillament es va apropar a la víctima i va intentar perforar-li el cor». L'origen del
desacord entre els dos menors provindria del fet que la víctima hauria declarat repetidament que era «antifeixista». L'Ajuntament va
explicar que l'agressor va lliurar-se poc després a la policia local i la fiscalia de menors es va fer càrrec de les diligències del cas. Tal com va
assegurar ahir Catalunya Informació, el jove agressor va passar uns dies al centre de menors Els Til·lers, a Mollet del Vallès, però poc
després va sortir en llibertat.
Tot i que fonts policials van dir d'entrada que a la víctima només li havien fet ferides lleus, el menor agredit ha estat hospitalitzat a
l'hospital Parc Taulí de Sabadell fins aquest cap de setmana.
Amb relació a la motivació de l'agressor, l'Ajuntament ha citat informes policials per negar que sigui un cas d'arrel feixista. La plataforma,
però, manté que l'última agressió «no és un fet aïllat» i considera que el consistori «minimitza» atacs com aquest, que, afegeix, «sovint es
repeteixen en aquest poble».

