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La Fiscalia no troba relació entre el
detingut i les explosions a
l'autobús del Borussia
L'òrgan assegura que l'arrestat havia combatut per Estat Islàmic a l'Iraq | 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 Dortmund Foto: Europa Press

La Fiscalia General d'Alemanya ha assegurat que el jove iraquià detingut dimecres per la seva
suposada relació amb l'atac contra l'autobús del Borussia Dortmund
(http://www.naciodigital.cat/noticia/129120/policia/troba/carta/prop/lloc/atac/contra/autobus/borussi
a/dortmund?rlc=a1) va ser membre del grup terrorista Estat Islàmic, si bé encara no ha trobat
"proves" que el relacionin amb l'atemptat contra l'equip de futbol alemany.
En un comunicat, la Fiscalia ha explicat que té "fortes sospites" que l'arrestat aquest dimecres,
un ciutadà iraquià de 26 anys identificat com Abdul Beset, va ser membre d'Estat Islàmic a l'Iraq
encara que "fins ara no hi ha proves" que el vinculin amb l'atac de dimarts al vespre contra el
Borussia Dortmund.
"L'acusat és sospitós d'unir-se a Estat Islàmic a finals del 2014 a l'Iraq", ha assenyalat la Fiscalia,
abans d'assegurar que l'arrestat "va dirigir una unitat d'unes deu persones" encarregada de
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realitzar "segrestos, extorsions i assassinats". Al març del 2015, segons els fiscals, va viatjar a
Turquia i, des d'allà, es va traslladar el 2016 a Alemanya, on hauria mantingut contactes amb
Estat Islàmic.
L'arrestat compareixerà aquest dijous davant un tribunal federal i la Fiscalia demanarà que es
mantingui el seu arrest provisional.
Marc Bartra i un agent, ferits
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.
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