FGC es persona com a perjudicada en les
actuacions judicials per una agressió homòfoba a
tres clients a l’estació de L’Hospitalet
•

L’agressió va tenir lloc un diumenge a primera hora del matí en un
dels punts de la xarxa d’FGC on l’empresa reforça la seguretat durant
els caps de setmana per la proximitat amb zones d’oci i discoteques.

•

El proper 30 de novembre es prendrà declaració als denunciants a la
Ciutat de la Justícia de Barcelona i FGC pot aportar les imatges de
les càmeres que van enregistrar els fets.

•

FGC ha comparegut al Jutjat com a perjudicat en entendre que no
s’han de permetre les agressions homòfobes, i si aquestes es
produeixen a les instal·lacions de l’empresa, FGC actuarà contra els
autors i no les consentirà.

Barcelona, 26 d’octubre de 2011
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es persona com a perjudicada en les actuacions
judicials originades arrel d’una agressió homòfoba a tres clients que va tenir lloc el passat 15
de maig a l’estació d’Hospitalet- Avinguda Carrilet.
Els tres clients que aquell dia esperaven el tren han denunciat davant dels Mossos
d’Esquadra que van ser insultats amb consignes homòfobes i agredits. Al lloc dels fets va
personar-s’hi immediatament un vigilant de seguretat d’FGC i els cossos policials van fer-se
càrrec de l’agressor.
FGC ha comparegut al Jutjat com a perjudicada en entendre que aquests fets no es poden
consentir en un àmbit de servei públic. L’empresa té més de 2000 càmeres de seguretat per
al control de les seves instal·lacions, per l’atenció als clients i per poder identificar els autors
de fets delictius.
L’agressió va tenir lloc un diumenge a primera hora del matí en un dels punts de la xarxa
d’FGC on la companyia reforça la seguretat durant els caps de setmana per la proximitat
amb zones d’oci i discoteques.

Comunicació FGC

www.fgc.cat

