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Mor un home després de ser brutalment apallissat a
Barcelona

(https://catalunyadiari.c

La víctima ha perdut la vida després de ser apallissada a la sortida d'una discoteca | CEDIDA

Una persona ha perdut la vida aquesta passada matinada, després de rebre una brutal
pallissa a la sortida d'un local d'oci de Barcelona. Segons la SER Catalunya, els fets han
tingut lloc al voltant de les 04.30 hores a les portes de la discoteca Zich, situada al Port
Olímpic. 
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El conflicte hauria començat a l'interior del local

Tot apunta que l'agredit i un amic seu haurien començat a discutir amb els presumptes
agressors a l'interior del local. Finalment, el conflicte es va transformar en una baralla al
carrer, en la qual la víctima, un ciutadà d'origen xinès, ha entrat en parada
cardiorespiratòria, i finalment ha mort a l'hospital.
 

Anna Punsí
@punsix

ÚLTIMA HORA @SERCatalunya: Nou homicidi a BCN. Un 
home ha mort després de ser apallissat a les portes de la disco 
Zich al Port Olímpic. Ha passat a les 4:30 i la víctima, d'origen 
xinès, ha mort a l'hospital. Els @mossos busquen 5 homes de 
l'Est, segons descripció de testimonis.
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Pel que fa als autors de la pallissa, els Mossos d'Esquadra busquen cinc homes, que segons
alguns testimonis podrien ser d'origen est-europeu, i investiguen si ja coneixien la víctima
abans dels fets. Amb aquesta nova mort ja són quatre les víctimes mortals en agressions a
la via pública a Barcelona des del passat 11 de juliol; una situació de violència que
preocupa tant als Mossos d'Esquadra com a la Guàrdia Urbana de la ciutat comtal. 
 

També et podria interessar...

Un pare i la seva filla de 3 anys moren en un accident a la C-12 al Baix Ebre
(https://catalunyadiari.com/accidents/dues-victimes-mortals-accident-c-12-xerta)
Dos ferits greus en sortir de la via un vehicle a la GIV-6741 a Girona
(https://catalunyadiari.com/accidents/ferits-greus-sortir-via-girona)
 
 

COMENTARIS

Escriu l'any actual amb 4 xifres

El teu nom

Escriu aquí el teu missatge
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