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Un mort i cinc ferits en un atac amb
un ganivet en una cèntrica plaça de
Londres
L'atacant és un jove de 19 anys i la policia apunta que "la salut mental" de
l'autor és un factor significatiu | Tot i això, no descarta el terrorisme
Almenys una persona ha mort i cinc han resultat ferides després de ser atacades per un home
amb un ganivet a Russell Square, al centre de Londres. La policia metropolitana ha confirmat que
el cos de la persona correspon a una dona d'uns 60 anys, de qui encara no ha facilitat la identitat.
Tot i que en un principi es parlava de sis ferits, les autoritats han reduït aquesta xifra a cinc, -la
sisena persona seria la que posteriorment ha resultat finada-, dos homes i dues dones, que han
patit "diverses ferides", encara que no s'han donat detalls sobre la gravetat.
Les autoritats policial van rebre una trucada poc després de les 22.30 hores de la nit d'aquest
dimecres, alertant d'un home ferint els vianants d'aquesta plaça, al centre del barri de Bloomsbury,
amb una arma blanca.
El comissari Mark Rowley, de la Policia Metropolitana, ha definit aquest atac com "tràgic incident" i
ha confirmat que "els primers indicis" apunten que "la salut mental" del subjecte és un "factor"
important en el cas.
La policia identifica l'autor
La Policia Metropolitana de Londres ha identificat l'autor de l'atac com un jove de 19 anys, sense
especificar més detalls al respecte. Si bé ha indicat que "la salut mental" de l'autor, que va ser
detingut minuts després de l'atac, és un factor significatiu, el "terrorisme" segueix sent una de
les línies d'investigació que s'estan explorant. Per aquest motiu, les unitats antiterroristes de la
policia estan donant suport als agents d'homicidis en el cas.
En declaracions als mitjans, la Policia ha indicat que el jove va ser neutralitzat amb una pistola
Taser, que interfereix en el sistema nerviós muscular i immobilitza el subjecte amb descàrregues
elèctriques i en aquests moment es troba sota custòdia a l'hospital.
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