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Els agents van disparar el pistoler a
les extremitats per abatre'l, segons
Elena
Dimarts a la tarda el Grup Especial d'Intervenció va poder capturar l'autor de
l'assalt contra una empresa de seguretat a Tarragona

Una imatge de l'autor del tiroteig | Cedida

"Podria haver fet molt més mal", ha dit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en
referència al tirotejador que dimarts va ser detingut pels Mossos d'Esquadra. Ho ha dit en una
entrevista a RAC1, en què ha relatat que els agents van disparar "contra les extremitats" ja
que l'home duia posada una armilla antibales. Ara mateix es troba ingressat en estat crític.
La investigació feta pel jutge a partir de la informació que aporti el cos policial haurà de determinar
"si tenia o no permís d'armes i d'on ha tret les armes". Aquest veí d'Alcover, sense antecedents
penals, anava armat fins a les dents i fins i tot ho mostrava enorgullit amb fotografies que
enviava als seus excompanys. El dia anterior havia enviat un correu desitjant "bones festes" i
lamentava l'actitud "racista" de l'empresa Securitas Seguridad. Si bé ho van prendre com
una amenaça, no hi va haver interposició de denúncia.
Tot plegat va començar a un quart de 12, a la plaça de la Mitja Lluna. L'home va accedir a
l'establiment, va ferir tres persones i va fugir amb un cotxe. Gràcies a l'operatiu Gàbia dels Mossos
d'Esquadra, el van localitzar a la carretera T-11, a l'alçada de Riudoms, on l'home va disparar
contra un dels agents, que va acabar també ferit. Més tard, es va atrinxerar en un mas, amb
totes les armes que duia en una bossa, entre elles el fusell amb el que havia disparat a
Tarragona.
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Segons el conseller Elena, tot plegat es va produir arran de "la rancúnia en relació a algunes
persones amb les quals treballava". L'havien "acomiadat", però es desconeix quin en va ser el
motiu i quina situació li va fer acumular tanta ràbia. Tot i així, Elena ha reiterat que es tracta d'un
home "molt i molt violent" que "estava preparat per aquesta actuació" i "un combat a trets".
També us pot interessar:
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