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BARALLA DE LEGAZPI

El militar detingut per apunyalar un menor passa
avui a disposició judicial
10:34

Josuè E. de la H., el jove detingut com a presumpte autor d´apunyalar un menor ahir en la baralla de Legazpi,
passarà a disposició judicial avui, dimarts, va informar un portaveu de la Direcció Superior de Policia de
Madrid.
EUROPA PRESS L'arrestat, de 24 anys d'edat, és soldat professional destinat actualment en el Regiment

Immemorial del Rei de l'Exèrcit de Terra.
Segons la Direcció Superior, Josuè va participar a la manifestació convocada per Democràcia Nacional contra
la immigració i presumptament va tenir un enfrontament amb simpatitzants de grups d'ideologia contrària que
s'haurien concertat als voltants del recorregut de la marxa per boicotejar l'acte.
A banda d'ell, la policia va practicar altres quatre detencions per desordres i agressió a una agent de
l'autoritat. Es tracta de tres menors d'edat (un de 16 anys com a presumpte autor de causar ferides a un
agent, un altre de la mateixa edat i un tercer de 15 anys) i José Antonio M. de la H., de 37 anys i assistent de
la manifestació de Democràcia Nacional. Tots ells van quedar a disposició de la Brigada d'Informació de la
Direcció Superior de Policia de Madrid.
Els fets van ocórrer sobre el migdia del diumenge i, a banda del menor espanyol de 16 anys mort després de
ser apunyalat en el cor, un altre jove va resultar ferit de caràcter greu també per arma blanca. És Alejandro
Jonatan M.M., de 19 anys, que va ingressar a l'hospital 12 d'Octubre amb una punyalada al tórax.
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