
15/09/09 19:03El jove detingut per l'agressió als dos independentistes ha quedat en llibertat amb càrrecs

Página 1 de 6http://www.rtvvilafranca.cat/noticies-rtvvilafranca/societat/21244…ertat-amb-carrecs.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

16
a divendres, 11 de setembre de 2009 14:15

15
a divendres, 11 de setembre de 2009 12:42

El jove detingut per l'agressió als dos independentistes ha quedat en llibertat amb
càrrecs
Escrit per Jaume Recasens   
dimecres, 9 de setembre de 2009 14:45

Els Mossos han informat que s’ha detingut un veí de Vilafranca com a presumpte autor
de les lesions amb navalles als dos joves independentistes.

Fonts de la policia catalana han explicat que l’agressió del 31 d’agost a dos joves
independentistes de la comarca es va produir a la Rambla de Sant Francesc cap a les 8
del matí, aproximadament. Amb 2 persones ferides, una a la cara i una altra al coll per
arma blanca. La investigació policial ha finalitzat amb un detingut i un imputat, per
delicte de lesions i amenaces.

Segons han donat a conèixer els Mossos, el detingut és Mario L.A. de 21 anys,
nacionalitat espanyola i veí de Vilafranca, com a presumpte autor de les lesions amb la
navalla.  A nivell policial, assegura la policia autonòmica, no poden parlar d’agressió
entre bandes, ni grups organitzats, perquè no es desprèn això ni de la investigació
policial ni del mateix atestat. Sembla ser que el motiu inicial de la discussió va ser pel
tema d’un problema amb una noia coneguda de tots dos grups de joves. El detingut va
passar a disposició del Jutjat de guàrdia de Vilafranca la setmana passada i va quedar
en llibertat amb càrrecs.

 

» 16 Comentaris

"Una agressió més"
per Berni

Només comentar que aquest mateix tio ja li va fotre una hòstia a la cara a un
amic meu fa uns anys a una discoteca, sense venir a compte de res ni haver
creuat ni una paraula. Jo crec que on hauria d'anar a parar és al psiquiàtric
perquè està boig.

"72560"
per SKINHEADS ANTIRACISTES
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