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Detingut un presumpte islamista
per l'atac a l'autobús del Borussia
Dortmund
Les autoritats investiguen un altre sospitós | L'explosió causa dos ferits: un agent
de policia i el català Marc Bartra, operat d'una fractura a la mà dreta

Autobús del Borussia aquest dimarts | Europa Press

La policia alemanya ha detingut una persona per l'explosió d'un artefacte a prop de l'autobús del
Borussia Dormund
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129120/policia/troba/carta/prop/lloc/atac/contra/autobus/borussi
a/dortmund?rlc=a1) en què va resultar ferit un agent de la policia, a més del jugador Marc Bartra
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129119/marc/bartra/operat/despr/ser/ferit/explosions/dortmund)
, segons ha informat la fiscal del cas, Sandra Lucke, aquest migdia. A banda de l'arrestat, les
forces de seguretat investiguen una altre "sospitós islamista" d'haver patricipat en l'atac, si bé
encara no s'ha emès cap ordre de detenció. La fiscal ha apuntat que cal partir d'un objectiu
terrorista, tot i que encara es mantenen obertes totes les hipòtesis.
D'altra banda, Lucke ha confirmat que ahir a la matinada es va trobar una carta reivindicant l'atac
prop del lloc de l'explosió. Segons mitjans regionals la missiva, que encara està sent analitzada,
conté referències a "Al·là" i denuncia que avions alemanys participen en l'assassinat de
musulmans al califat d'Estat Islàmic.
L'escrit afegeix també que esportistes i personalitats d'Alemanya i altres països de la croada
estan a la llista d'objectius d'Estat Islàmic fins que els avions siguin retirats i es tanqui la base nordamericana de Ramstein. Alguns mitjans també apunten que la carta podria ser una pista falsa i
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un intent deliberat de confondre els investigadors. En aquest sentit, s'hauria trobat una segona
carta vinculada a grups antifeixistes reclamant l'autoria de l'atac, si bé la fiscal ha assegurat que
encara no està clar el seu origen.
L'atac es va produir al voltant d'un quart de vuit del vespre quan un artefacte va explotar a prop
de l'autobús del Borussia Dortmund que duia a Marc Bartra i la resta de l'equip des de l'hotel on
estaven concentrats a l'estadi del club, on a tres quarts de nou de la nit s'havia de disputar un
partit dels quarts de final de la Champions entre el club alemany i el Mònaco, que finalment va ser
suspès. (http://www.naciodigital.cat/noticia/129110/uefa/aplaca/borussiamonaco/despr/explosio/ferit/marc/bartra?rlc=a2) La policia alemanya va indicar que l'explosió
contenia tres càrregues.
L'agent ferit circulava en una motocicleta davant de l'autobús del club, escoltant-lo fins a l'estadi.
El ferit pateix una lesió provocada per les explosions, de la que les autoritats no n'han donat
detalls, i també una commoció.
El vehicle va quedar ?seriosament danyat?, segons el portaveu del club, Norbert Dickel, i Bartra
va patir ferides a la mà dreta, per les quals ha estat operat d'urgència
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129119/marc/bartra/operat/despr/ser/ferit/explosions/dortmund)
.
El cap de la Policia de Dormund, Gregor Lange, no ha dubtat en afirmar que es tracta d'un ?atac
deliberat?. De moment, la policia manté totes les hipòtesis obertes sobre l'autoria dels fets.

Diagnose bei @MarcBartra (https://twitter.com/MarcBartra) : Speichenbruch und FremdkörperEinsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc!
pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0 (https://t.co/Ngw7kIdSr0)
? Borussia Dortmund (@BVB) 11 d'abril de 2017
(https://twitter.com/BVB/status/851909758151995392)
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