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Un sindicat  es personarà com a acusació particular al 
judici d'uns joves que van ferir dos  Mossos  

L'Audiència de Barcelona ha acceptat la petició del 
sindicat CAT dels Mossos d'Esquadra de presentar-se 
com a acusació particular en el judici d'uns joves que 
el mes de febrer van ferir amb arma blanca dos agents 
que estaven intervenint en una baralla entre dos bandes llatines al parc Joan Miró de Barcelona. El sindicat, 
asseguren, ha pres la decisió de presentar-se com a acusació «per defensar els interessos de tot el col·lectiu» i 
per demanar a l'administració catalana que millori el material i els mitjans dels agents perquè fets com aquests 
no es tornin a repetir. El sindicat també «procurarà» que als agressors se'ls apliqui el codi penal sense rebaixes. 
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DESAR AQUESTA PÀGINA A: 

                  

 

COMENTARIS 
 

Escriure un comentari  
 

Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar. 
 

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat. 

Nota: El Grup El Punt adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que 
són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de l'autor 
i amb la població de residència. 
Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre  del Grup El Punt . No s'admetran 
insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. Elpunt.cat es reverva el dret de no publicar els que 
vulnerin aquesta norma.  

PUNT DIVERS
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Notícies de ... 

Barcelona  

 

NAVEGACIÓ

Fés Girona  la pàgina d'entrada 

CANVI DE MUNICIPI 

Llista municipis  

CERCA DE NOTÍCIES 

Cerca avançada 

 Municipi... Cerca

  Paraules... Cerca

 
TRADUEIX-NOS - TRANSLATE

Tria idioma - Select language

 

ENQUESTA

SORTIREU AL CARRER A 
MANIFESTAR-VOS SI EL 
CONSTITUCIONAL RETALLA 
L'ESTATUT? 

Sí 

No 

No caldrà, pequè no el retallaran 

No serveix de res. L'únic camí és 
l'estat propi 

     Vota Resultats

CINEMES

ESTRENES DE L'ÀREA DE GIRONA 

Quina pel·licula vols veure?   
A quina  sala de cinema vols anar?   

GIRONA A LA XARXA

Cabrio Girona  
Clinica Bofill  
Clínica Quirúrgica Onyar  
El Dimoni de Santa Eugènia de Ter  
Joan Mateu  

Tots els enllaços   
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