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Violència

Denuncien un atac feixista a Castellar
L'Ajuntament i els Mossos afirmen que va ser una baralla que no té res a veure amb la política
Jordi Mumbrú, Castellar del Vallès
L'Ajuntament de Castellar del Vallès i els Mossos d'Esquadra tenen la mateixa versió: la punyalada que va patir
un jove del poble la nit de Cap d'Any no és una agressió feixista sinó el resultat d'una baralla qualsevol.
Algunes veus, però, han tornat a encendre les alarmes.
La Plataforma Ciutadana Castellar Contra el Feixisme està convençuda que l'agressor té vinculacions feixistes i
que la disputa, que pel que sembla venia de lluny, té motivacions polítiques.
Una setmana a l'hospital
Els fets es remunten a la nit de Cap d'Any. Un noi de 16 anys li va clavar una arma blanca a un company de
l'institut dins d'un equipament on la gent del poble celebrava el Cap d'Any. Segons la Plataforma Contra el
Feixisme, el noi va estar 20 minuts a terra esperant l'ambulància. Després d'estar una setmana hospitalitzat, va
ser donat d'alta.
L'agressor va fugir en un primer moment, però més tard es va presentar a la Policia Local i va reconèixer ser
l'autor de l'agressió.
Les versions institucionals van apuntar que es tractava d'una baralla normal per evitar generar "una alarma
social injustificada" però els membres de la Plataforma asseguren que van preguntar "entre la gent del poble" i
estan convençuts que es tracta d'una agressió feixista. A més, la plataforma critica que l'actitut de l'Ajuntament
de treure fusta quan es produeixen aquestes agressions és el pitjor remei: "Amagar aquest problema no fa sinó
allargar-lo".
Des de la plataforma van recordar que a l'agost un jove feixista va clavar-li una ganivetada a un home per una
discussió de trànsit: "No va ser un
atac feixista però l'agressor sí que ho era", van dir.
Agressions des de la festa major de 2003
Castellar del Vallès va començar a ser notícia pels atacs feixistes quan el poble va celebrar la festa major de
2003. En aquella ocasió, els feixistes van tirar ampolles i pedres a la gent del poble que havia assistit a un
concert independentista. Des de llavors, els atacs han continuat.
Xifres
14 detencions. Són els antecedents d'un jove del poble per diferents agressions feixistes. El noi segueix en
llibertat.
4 casos més. Són les agressions que han provocat els feixistes del poble des de l'agost, segons la Plataforma.
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