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D'ACTUALITAT

Un magribí ferit de gravetat en la baralla al carrer Bonavista

Una discussió domèstica entre joves
immigrats acaba a ganivetades
Un jove ferit greu, un altre d’empresonat i
tres de detinguts amb càrrecs, que posteriorment van ser deixats en llibertat pel
jutge, és el resultat de la baralla per qüestions domèstiques, que va tenir lloc el dissabte tres d’agost a la nit en una casa del
carrer de Bonavista, on convivien un grup
d’immigrats d’origen magribí.
Mohamed Kougi, presumpte autor de
l’apunyalament de Hassan Tebibi, que va
ser ingressat a la UCI de l’hospital Josep
Trueta en estat molt greu, va ser detingut
per la policia local de Cassà i els Mossos
d’Esquadra la mateixa nit dels fets. Tres
companys de la víctima, Mohamed
Bagdadi, Ali El Bouhassani i Hamid
Benassaid, van ser detinguts en primera
instància per haver agredit Kougi -llençant-li un radio cassette-en defensa de
Tebibi.
Els fets van passar a la casa del número 22 del carrer Bonavista, on viu un grup
d’immigrants, a conseqüència d’una discussió domèstica entre dos dels habitants
de la casa. En principi, Tebibi i Kougi anaven discutint sobre qui feia més feina a la
casa. La baralla va anar pujant de to fins
que Kougi va agafar un ganivet de grans
dimensions i va clavar-li diverses punyalades a Tebibi, que va intentar fugir de
l’agressor saltant per la finestra. L’atacant
el va perseguir i encara el va apunyalar
un altre cop al carrer, fins que va ser aturat pels amics del ferit que també van colpejar diversos cops l’agressor.
L’agressió es va produir a les onze de
la nit, quan els veïns del carrer van sentir
un gran aldarull i van poder veure un
home ferit que perdia molta sang que creuava el carrer i anava a caure a la tanca
de davant del seu domicili amb un ganivet clavat al cos. Els acompanyants del
jove s’agredien entre ells amb forts crits,
per la qual cosa es va avisar els agents.
La policia local va acudir al lloc dels fets i
va intentar aturar la baralla generalitzada
que s’estava produint entre els amics del
ferit i l’agressor. Moments després, tres
dotacions dels Mossos d’Esquadra, avisats per la Policia Municipal, es van presentar en el lloc dels fets per ajudar els
dos agents que intentaven aturar la baralla.
També es va presentar una ambulància medicalitzada amb personal sanitari,
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Les taques de sang a la vorera i la tanca reflectien, diumenge al matí, la
gravetat de les ferides que va rebre la víctima de l'apunyalament.
que va atendre ràpidament el jove ferit i
va traslladar-lo fins a l’hospital Josep
Trueta. Segons testimonis presencials,
l’home va tenir el ganivet clavat al cos fins
que el metge que havia arribat li va retirar.
El ferit havia perdut molta sang a causa
de les ferides i va ser operat en dues

ocasions del pit i de la panxa pels doctors
de l’hospital gironí, que van realitzar-li una
transfusió d’urgència i li van cosir les parts
apunyalades, segons van informar fonts
d’aquest centre sanitari. Les ferides li van
afectat el pulmó, el fetge i altres parts del
cos. Primer va ser ingressat a la UCI, on
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La policia local va ser la primera a arribar al lloc dels
fets. Diumenge encara hi havia rastres de sang a la
zona
va romandre en estat molt greu durant uns dies fins que
va poder ser traslladat a planta.
Els Mossos d’Esquadra van continuar al carrer investigant els fets i van interrogar la resta d’inquilins de la
casa. Posteriorment van detenir quatre persones més,
també residents en l'edifici, fins aclarir-se la seva participació en els fets, si bé van ser deixats en llibertat pel
jutge. L’autor de l’agressió va ser empresonat per ordre
del jutjat número 6 de Girona, acusat d’homicidi en grau
de temptativa.

Text i fotos: Joan Carles Codolà
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