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Mor un dels agents envestits per un
cotxe als accessos del Capitoli dels
Estats Units
L'atacant ha estat abatut a trets per la Policia, que descarta en primera instància
el mòbil terrorista

El cotxe que s'ha estavellat contra la tanca del Capitoli. | Europa Press

El Capitoli dels Estats Units, de nou, en alerta. Tres mesos després de l'assalt a l'edifici de la
democràcia nord-americana per part dels seguidors de Donald Trump, aquest divendres un home
ha envestit dos agents de policia amb el cotxe i s'ha estavellat contra una de les tanques dels
accessos. Segons informa la CNN, el conductor ha estat abatut. Havia baixat del vehicle amb un
ganivet. Un dels agents atropellats també ha mort. L'altre ha quedat ferit i està ingressat a
l'hospital. El cap de guàrdia del Departament de la Policia Metropolitana, Robert Contee, ha
descartat en primera instància el mòbil terrorista.
S'ha desplegat un ampli dispositiu de seguretat al voltant de l'edifici i s'han tallat els carrers més
propers. En el moment dels fets, els representants polítics no estaven a l'edifici. S'ha ordenat al
personal, això sí, que s'allunyessin de les finestres.
"Existeix la sensació que ara anar a treballar és una cosa que s'ha tornat perillosa. És molt trist", ha
lamentat el representant demòcrata per Califòrnia Rohit Khanna, qui poc abans del succés havia
sortit de les oficines del Capitoli.
La portaveu del Congrés, Nancy Pelosi, ha ordenat que que la bandera del Capitoli onegi a mitja
asta. L'agent que ha mort avui és el segon en el que va d'any a l'entorn del Congrés dels EUA.
El primer va morir el 6 de gener en el marc dels aldarulls protagonitzats per seguidors de Donald
Trump disconformes amb la derrota electoral de l'aleshores president americà.
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Les següents imatges, enregistrades pocs instants després de l'incident, les ha difós la periodista
Jacqui Heinrich, de Fox News, a Twitter.
Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can't see whether it's
an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu (https://t.co/Ud5WYGyKFu)
? Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
(https://twitter.com/JacquiHeinrich/status/1378033471495475204?ref_src=twsrc%5Etfw)
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