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Un mort i tres ferits en una baralla a
Badalona
Els fets van tenir lloc ahir nit a l'estació de metro del Gorg, i la Guàrdia Urbana de
Badalona ha detingut vuit persones

Restes de sang a la zona on ha perdut la vida en una baralla a Badalona. | ACN

Un home ha mort i tres persones més han resultat ferides en un enfrontament a la parada de
metro del Gorg, a Badalona, ahir a la nit. Segons ha confirmat NacióDigital, els fets van tenir lloc
ahir a la nit al voltant de les deu, a la zona del barri de la Salut. Interior treballa amb la hipòtesi que
es podria tractar d'un ajustament de comptes entre dues bandes rivals.
La víctima mortal és un home de nacionalitat pakistanesa que ha perdut la vida com a
conseqüència de les lesions que ha patit, segons ha confirmat el SEM als Mossos d'Esquadra,
que s'han fet càrrec de la investigació.
Agents de la Guàrdia Urbana de Badalona han detingut nou homes, també de nacionalitat
pakistanesa relacionats amb la baralla. En l'enfrontament es van utilitzar ganivets, catanes, bats i
de beisbol i destrals.

La baralla ha tingut lloc a l'exterior però alguns dels ferits s'han acabat refugiant dins l'estació de
Gorg després d'haver-se lesionat. Les xarxes socials s'han omplert de vídeos dels testimonis que
van presenciar l'incident i que demostren la violència de l'enfrontament.
La periodista Anna Punsí de SER Catalunya ha compartit un vídeo dels fets a les xarxes:
https://www.naciodigital.cat/noticia/189948/mort/tres/ferits/baralla/badalona
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La baralla multitudinària mortal va començar a la zona del Gorg a Badalona. Les víctimes amb talls
al coll i cara van acabar a l'estació La Salut, on van ser ateses pel @semgencat
(https://twitter.com/semgencat?ref_src=twsrc%5Etfw) . La @Badalona_GUB
(https://twitter.com/Badalona_GUB?ref_src=twsrc%5Etfw) va detenir 9 persones i els @mossos
(https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw) investiguen si darrera hi ha una revenja.
pic.twitter.com/9xmlCtLH0e (https://t.co/9xmlCtLH0e)
? Anna Punsí (@punsix) October 28, 2019
(https://twitter.com/punsix/status/1188731801637916672?ref_src=twsrc%5Etfw)
Els agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial
Metropolitana Nord estan investigant les circumstàncies de la mort per aclarir els fets.
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