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Denuncien una agressió amb arma blanca durant un
concert divendres al Parc Central del Vallès
Raül Calàbria / La Coordinadora d'Assemblees de Joves d'Esquerra Independentista (CAJEI) ha
denunciat avui que un jove va ser apunyalat per l'esquena durant el concert que l'organització va
celebrar divendres a Sabadell. L'entitat ha fet pública l'agressió mitjançant un comunicat que especifica
que es va produir quan el jove "recollia material del concert" i va presenciar com "un grup de coneguts
provocadors de Sabadell agredien el públic". Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell 94.6, la víctima es
troba fora de perill, tot i que la punyalada va estar a punt de tocar-li el fetge. Segons fonts dels
moviments juvenils locals "encara haurà d'estar ingressat i en observació els pròxims dies".
Segons les mateixes fonts un grup format per "una desena d'skins" van anar al Parc Central del Vallès,
on es feia el concert, amb "actitud provocadora i proferint insults". El col·lectiu "va intentar entrar sense
pagar l'entrada" i, en no aconseguir-ho, van quedar-se fins el final "quan els organitzadors estaven
recollint". "Després d'una primera agressió" per part dels agitadors, els assistents al concert van intentar
fer-los fora, però el to de la picabaralla va anar pujant fins que es va produir l'apunyalament. Les
mateixes fonts indiquen que la víctima es troba "estable i fora de perill".
El comunicat del CAJEI afegeix que els agressors es trobaven "sota els efectes de les drogues" i
estaven "fent de la violència gratuïta una diversió". També especifica que "es tracta d'una agressió de
caràcter feixista". Els Mossos d'Esquadra han informat que el jove agredit va ser traslladat a l'Hospital
de Sabadell i que s'està investigant la identitat dels agressors, però encara no s'han produït detencions.
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