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Els Mossos asseguren que no hi ha cap indici que
l'agressió del Parc Central fos per motius ideològics
Jordi Codina-Carlos Tornel / La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra no ha trobat cap indici de
motivació ideològica en l'apunyalament d'un jove independentista la matinada de dissabte al Parc
Central de Vallès, tal i com apunta la Coordinadora d'Assemblees de Joves d'Esquerra Independentista
(CAJEI). Fonts consultades per Ràdio Sabadell 94.6 asseguren que després de prendre declaració a
diversos testimonis i recollir diverses proves, els Mossos haurien confirmat que el presumpte agressor
no forma part ni dels col·lectius nazis ni dels 'antifeixistes Sharp' de Sabadell. La hipòtesi amb la qual
treballa la policia catalana és que l'autor de la ganivetada és un jove de fora de la ciutat que, influït per
les drogues o l'alcohol, va atacar un altre jove barceloní de vint anys al control d'accés del recinte quan
ja havia finalitzat el concert que s'hi realitzava la nit dels fets. Sembla ser que el sospitós està gairebé
identificat i podria ser detingut durant aquesta setmana per un delicte d'homicidi en grau de
temptativa. Durant la recerca, els Mossos van trobar una navalla amb sang que podria ser la utilitzada
per l'agressió i la jaqueta d'un dels pressumptes implicats en l'agressió.
Malgrat tot, la CAJEI ha convocat aquest dimecres a la tarda una manifestació de protesta a la plaça
del Doctor Robert. A l'acte també hi participarà la Plataforma pel Dret a Decidir, tal i com ha confirmat el
seu coordinador, Ernest Espinós, que aquest matí ha assegurat que l'agressor estaria "connectat amb el
moviment feixista de Castellar". De fet, la Plataforma ha desconvocat un acte havia de fer dimecres al
Casal Pere Quart per afegir-se a la protesta. Mentrestant, el ferit continua ingressat a la Unitat de Cures
Intensives de l'Hospital de Sabadell i es troba fora de perill.
Condemna dels partits
Convergència i Unió (CiU) i l'Entesa per Sabadell (ES) han condemnat avui aquesta agressió. El cap de
llista dels convergents a les properes eleccions municipals, Carles Rossinyol, ha aprofitat
l'avinentesa per denunciar la "ineficiència del govern socialista" a l'hora d'afrontar aquesta "xacra" i ha
lamentat que el mandat "acabi com va començar, és a dir, amb problemes de violència gratuïta a la
ciutat". Per Rossinyol és "inconcebible" que l'equip de govern socialista "no hagi cobert totes les places
disponibles a la Policia Municipal" i que a l'àrea de Sabadell "no hi hagi tots els efectius policials
necessaris per a una ciutat de més 200.000 habitants". El candidat nacionalista ha demanat que
s'alliberi els policies que estan realitzant tasques administratives "per tal que es puguin dedicar
plenament a la seva feina". En temes de seguretat, "la millor solució sempre és prevenir, per no haver
de lamentar després el que ha passat" ha assegurat Rossinyol.
L'Entesa ha manifestat el seu rebuig "més enèrgic" a l'incident del Parc Central del Vallès i ha mostrat la
seva "solidaritat" amb el jove agredit. En un comunicat, els entesistes han reclamat diàleg "per dirimir
les diferències" i han assegurat que no es cansaran mai ni de reclamar "els valors cívics" ni de
"condemnar qualsevol acte violent".
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