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dilluns, 16 d'abril de 2007

Uns caps rapats de Sabadell apunyalen un jove independentista en un concert

Els fets van passar dissabte al Parc Central del Vallès i els Mossos encara no han detingut ningú
CARLES ALUJU. Sabadell

Un jove integrant de la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista (CAJEI) va ser apunyalat a
l'esquena a l'alçada del fetge dissabte a Sabadell, al final d'un concert, per un grup de caps rapats que ja havien estat
provocant incidents, segons assegura un portaveu de la CAJEI. L'agressió va passar a dos quarts de sis del matí, mentre
els organitzadors del concert desmuntaven l'escenari situat al Parc Central del Vallès. La víctima està ingressada al Parc
Taulí de Sabadell i espera rebre l'alta aquesta setmana. Els Mossos estan investigant el cas però encara no han detingut
ningú.
A part del jove apunyalat, la CAJEI assegura que un altre jove va ser apallissat i que
altres persones van ser agredides per un grup de joves feixistes amb estètica de
caps rapats.
La víctima que va sortir més malparada de la vetllada és un jove de 20 anys, veí de
Barcelona, que divendres s'havia desplaçat fins a Sabadell per poder participar en la
presentació de la campanya nacional i el concert de la CAJEI contra la destrucció del
territori i l'especulació immobiliària.
+ El concert de la CAJEI es va fer
Segons ha explicat a El Punt un portaveu de la coordinadora, una quinzena de
en aquesta nau del Parc Central
persones d'estètica skin van estar tot el concert molestant els assistents. Els
agressors es van esperar al final del concert perquè el recinte es buidés i llavors van del Vallès. Foto: C.A.F.
enfrontar-se a un grup reduït de gent per apallissar-los. En veure la batussa,
l'integrant de la CAJEI va apropar-s'hi per separar-los i va ser aquí que va rebre una punyalada per darrere que li
va arribar fins al fetge. La coordinadora diu que els agressors són «un grup de coneguts provocadors de Sabadell»
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que van actuar «sota els efectes de les drogues».
Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas, però encara no han detingut ningú. El portaveu de la CAJEI s'ha
mostrat «molt decebut» perquè assegura que els Mossos «estan pressionant els agredits per fer veure que va ser
una baralla, un enfrontament entre dos grups». Després dels fets, la CAJEI ha convocat una concentració de
condemna de l'agressió que es farà a la plaça Doctor Robert, al centre de Sabadell, a les vuit del vespre d'aquest
dimecres.
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