UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE CIUTADELLA FORA
DE SERVEI REDUEIX A UN AGRESSOR AMB ARMA BLANCA
Eren devers les 12.30 h. d'un tranquil migdia del
diumenge 1 de juliol, quan, a la barriada de Dalt
Sa Quintana de Ciutadella, dos homes tenien una
discussió que anava pujant de to.
No molt enfora d'allà, a la terrassa d'un bar, l'agent
Tóbal Bonet Benejam, gaudia del seu diumenge
lliure mentre es va adonar de la forta discussió
entre els dos homes. Es va dirigir cap a ells i va
veure que un portava una arma blanca i que l'altre
havia estat apunyalat dos cops: un al tòrax, i l'altre
a la cuixa. Així és que va reduir l'agressor amb una
ràpida intervenció i va avisar dels fets a Policia
Local i Nacional, demanant reforços; a més, d'una
ambulància per tal d'assistir el ferit.
El presumpte agressor és SGR, i l´agredit, JMTG.
L'agredit ha estat traslladat a l'Hospital Mateu
Orfila amb pronòstic reservat per ferida d'arma blanca, i el presumpte agressor ha estat detingut per agents de la
Policia Nacional.
L'agent de la policia local de Ciutadella, Tóbal Bonet
Benejam, porta més de quaranta anys en actiu i li queden 20
mesos per a la seva jubilació, i, en aquell moment, estava
fora de servei, però no va dubtar en actuar davant aquella
situació, tot i que eren persones més joves i corria el risc de
ser ferit en la seva intervenció, cosa que, per sort, no va
passar.
L'inspector en cap de la Policia Local de Ciutadella, Ignasi
Camps Marquès, valora molt positivament la intervenció de
l'agent Bonet que ha evitat mals majors i pel fet de que ell no
hagi sofert cap mal.
Per tal de manifestar-li l'enhorabona i el reconeixement que mereix la seva actitud, l'agent Tóbal Bonet ha estat
rebut pel batle de Ciutadella, José María de Sintas, qui li ho ha reconegut.

