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Augmenta a vuit el nombre de
víctimes per l'atemptat de Londres
Una persona de la cinquantena de ferits ha mort la matinada d'aquest dimecres
| Les autoritats van identificar dimarts Yusef Zaghba, el tercer terrorista juntament
amb Khuram Shazad Butt i Rachid Redouane

Agents policials després de l'atemptat de Londres Foto: Europa Press

Una de les persones ferides arran de l'atac terrorista que tres homes, que ja han estat identificats
i que van ser abatuts per la policia, van perpetrar a Londres
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132381/augmenta/set/morts/48/ferits/balanc/atemptat/londres?r
lc=a1) ha mort aquesta matinada i eleva a vuit el nombre de morts degut a l'atemptat que també
va deixar una cinquantena de ferits.
Els fets van tenir lloc dissabte passat quan una furgoneta va atropellar nombrosos vianants al
London Bridge i, posteriorment, els tres ocupants del vehicle es van dedicar a apunyalar els
vianants. Scotland Yard ràpidament va confirmar la motivació terrorista de l'atac.
Per altra banda, aquest dimarts la policia va identificar el tercer terrorista. Es tracta de Yusef
Zaghba, fill de pare marroquí i de mare italiana i que va ser detingut el 2016 a la ciutat de Bolonya
quan pretenia volar a Turquia per arribar a Síria, segons ha informat el diari Il Corriere della Sera.
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Zaghba va néixer en la localitat marroquina de Fes el gener del 1995 i va ser arrestat a l'aeroport
de Bolonya al març del 2016 quan pretenia agafar un vol amb destinació a Turquia, per arribar fins
a Síria.
Segons el rotatiu italià, la Intel·ligència italiana havia assenyalat la presència de Zaghba i els seus
freqüents desplaçaments a les autoritats del Marroc i a les del Regne Unit. Els pares de Zaghba
van estar vivint junts al Marroc i, quan es van separar, ella va tornar a Itàlia i es va instal·lar a
Bolonya.
Zaghba va anar diverses vegades a veure la seva mare i al març del 2016, després de la seva
detenció, va ser denunciat per terrorisme internacional. Itàlia el va incloure llavors en la seva llista
de persones de risc. Recentment havia aconseguit un treball temporal en un restaurant de
Londres i seguia tenint contacte amb la seva mare.
Dos identificats dilluns
A banda, la policia metropolitana de Londres va revelar aquest dilluns les identitats dels altres
assaltants. Els investigadors creuen que dos dels presumptes terroristes eren Khuram Shazad
Butt i Rachid Redouane, tots dos residents a Barking, a l'est de Londres.
Segons les informacions de la policia metropolitana, els dos atacants identificats eren britànics, tot
i que tenien origen àrab. Shazad Butt, de 27 anys, havia nascut al Pakistan però gaudia de la
nacionalitat britànica. Redouane, de 30 anys, havia nascut al Regne Unit i tenia ascendència
marroquina i líbia. Tots dos, així com el tercer assaltant, van morir tirotejats per la policia el mateix
dissabte a la nit.
En paral·lel, la policia ha dut a terme diverses operacions policials al llarg d'aquest cap de
setmana i d'aquest mateix dilluns per detenir altres possibles còmplices. De moment ha detingut
una quinzena de persones per la seva presumpta implicació en l'atemptat.
Estat Islàmic va assumir aquest diumenge l'autoria del doble atemptat
(http://www.naciodigital.cat/noticia/132403/estat/islamic/assumeix/autoria/doble/atemptat/londres)
, que va provocar set morts i una cinquantena de ferits. La reivindicació, com és habitual, es va fer
pública a través de l'agència de notícies afí Amaq. "Una unitat de seguretat de combatents
d'Estat Islàmic ha portat a terme els atacs de Londres d'ahir", assegurava el missatge difós a
Telegram.
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Els dos assaltants identificats per la policia, Khuram Shazad Butt i Rachid Redouane Foto: Europa Press
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