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Els atacs de París, el segon pitjor
atemptat de la història en una ciutat
d'Europa
La massacre de París, a manca d'una xifra final oficial, supera el centenar de
víctimes mortals | Les bombes als trens de Madrid van deixar 192 morts

Breivki va atemptar al centre Oslo abans de desplaçar-se a Utoya. Foto: El Temps

Els atacs múltiples que s'han registrat aquesta nit a París
(http://www.naciodigital.cat/noticia/98113/massacre/atac/multiple/paris) quedaran en els anals de
la història més negra d'Europa. A l'espera de la xifra final de víctimes -superarà àmpliament el
centenar de morts-, ja es pot considerar com el segon pitjor atemptat de la història en una ciutat
d'Europa. El pitjor continua sent el de l'11-M a Madrid mentre que el més mortífer va ser la
bomba en una avió a Lockerbie, a Escòcia.
Aquests són els pitjors atacs a Europa en els darrers 20 anys.
Madrid 2004. El pitjor atemptat de la història del en una ciutat europea es va produir a Madrid l'11
de març del 2004, quan 192 persones van morir en quatre trens de Rodalies on terroristes
jihadistes hi havien posat motxilles bomba.
Oslo/Utoya 2011. El 22 de juliol de 2011, Noruega va patir el pitjor atemptat de la seva història.
Un terrorista d'extrema dreta, Andreas Breivik, va col·locar una bomba al centre de la capital,
Oslo, i posteriorment es va traslladar a l'illa d'Utoya, on va anar disparant els joves que
participaven en un campament del Partit Laborista. En va matar 69. La llista de morts va quedar,
en total, en 77.
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Londres 2005. Un total de 56 morts es van lamentar a Londres el 7 de juliol del 2005. Quatre
atemptats suïcides coordinats en tres trens subterranis i un autobús van causar els morts.
També hi va haver 700 ferits.
Ulster 1998. 15 d'agost de 1998, un atemptat amb cotxe bomba a Omagh, Ulster, va provocar 29
morts i 220 ferits.
París/Porte de Vincennes 2015. Un total de 17 persones van morir a principis d'any en dos
atemptats perpetrats per tres joves francesos. El setmanari Charlie Hebdo de París va ser atacat
per dos germans, que van deixar 12 morts. Hores després, un establiment jueu de la Porte de
Vincennes va patir un segon atac on va morir l'assaltant i quatre ostatges.
Winnenden 2006. L'11 de setembre de 2009 les ciutats de Winnenden i Wendlingen (Alemanya),
van patir diversos tirotejos. Hi van haver 16 persones mortes.
Helsinki 2002. L'11 d'octubre de 2002, set morts, entre ells l'autor de l'atemptat, en un centre
comercial de Vantaa, prop d'Hèlsinki.
París 1995. El 25 de juliol de 1995, van haver-hi vuit morts en l'esclat d'una bomba en un tren
suburbà a l'estació Saint Michel, al cèntric Barri Llatí de París.
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