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Apunyalament múltiple amb tres
morts al centre de Glasgow
L'atacant ha estat abatut per la policia escocesa

Imatges del centre de Glasgow en el moment dels fest | Europa Press

La policia escocesa ha abatut un home al centre de Glasgow després d'apunyalar tres persones,
segons s'han fet ressò diversos mitjans anglosaxons com The Guardian
(https://www.theguardian.com/uk-news/live/2020/jun/26/glasgow-major-incident-city-centre) .
Segons ha reportat el cos, un dels seus agents es compta entre les tres víctimes mortals.

Statement from Assistant Chief Constable Steve Johnson:
"We are continuing to deal with the incident on West George Street #Glasgow
(https://twitter.com/hashtag/Glasgow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) and would ask people to
avoid the area." https://t.co/xOHiwemEpG (https://t.co/xOHiwemEpG)
? Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020
(https://twitter.com/policescotland/status/1276510343263588352?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'incident ja estaria sota control després que diverses unitats s'hagin desplaçat cap a la zona, una
àrea comercial de la ciutat molt concorreguda. Diversos carreres del voltant han estat tancats al
trànsit fins a "nou avís".
Un responsable policial, Steve Johnson, ha confirmat en un comunicat que "un home sospitós ha
estat tirotejat" pels agents, sense aclarir si ha mort. "En aquests moments no estem buscant a
ningú més en relació amb aquest incident", ha aclarit.
Johnson ha informat també que un agent ha resultat ferit i "està rebent tractament en un hospital",
sense entrar en més detalls. Segons la Federació de Policia Escocesa, ha estat apunyalat.
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La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, també ha exhortat la població a evitar l'àrea
afectada i ha declarat que està pendent de les dades que segueixen sortint, a l'espera que "la
situació estigui més clara". Sturgeon, però, ja ha qualificat de "terribles" les primeres informacions.
Per la seva banda, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha lamentat a Twitter el "terrible
incident" de Glasgow i ha donat el seu suport a les víctimes i les seves famílies. "Gràcies als
valents serveis d'emergència", ha reblat en el seu missatge.

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and
their families.
Thank you to our brave emergency services who are responding.
? Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020
(https://twitter.com/BorisJohnson/status/1276512087011995648?ref_src=twsrc%5Etfw)
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