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La Policía Nacional intervé sis tones
d’haixix i una de cocaïna el 2009
L’any acaba amb centenars d’arrestats, la major part dels quals en actuacions antidroga i contra l’explotació sexual de dones
ADRIÀ GALA / Barcelona

●

La Policía Nacional ha desarticulat desenes de xarxes delictives durant el 2009 a
Catalunya, la major part de les quals relacionades amb el tràfic de drogues a petita
Les operacions antidroga
han centrat bona part de
les actuacions de la Policía
Nacional a Catalunya durant el 2009. Aquest any,
els agents de la policia espanyola han realitzat set
operacions
destacades
contra el tràfic de substàncies estupefaents, la major
part de les quals a la demarcació de Barcelona.
Una de les més importants va tenir lloc a mitjan
octubre a Sabadell (el dia
20), quan els agents van
arrestar tres persones amb
dues tones d’haixix. Si es
té en compte el volum
d’arrestats, però, l’actuació més important antidroga feta aquest any per la
policia estatal va tenir lloc
el 29 d’abril a Barcelona, i
va permetre la desarticulació d’una xarxa que utilitzava dones d’avançada
edat com a correus per a la
introducció de cocaïna a
l’Estat espanyol. La banda
estava formada per nou
persones, entre les quals
dues dones que eren enviades a creuers de luxe amb
escala a diversos països
sud-americans, com ara el
Brasil, per adquirir la droga. Només en aquesta operació es van intervenir 27
quilos de cocaïna.
També s’han fet operacions contra el tràfic de
substàncies estupefaents a
l’aeroport del Prat de Llobregat i a diversos ports de
la geografia catalana. Com
cada any, els modus ope-

o gran escala, i amb l’explotació sexual de
dones. En total, els agents de la Policía
Nacional han detingut centenars de persones i han intervingut prop de sis tones
d’haixix i una de cocaïna, que, tot i la crisi

econòmica, continua sent una de les drogues amb més compradors a Catalunya.
També s’han realitzat diverses operacions
en combinació amb els altres cossos policials –sobretot amb els Mossos d’Esqua-

dra i la Guàrdia Civil–, i s’han tramitat
prop de 700.000 documents d’identitat
electrònics. Segons fonts de la Policía Nacional, s’han complert «ampliament» les
expectatives per a aquest any.

La Policía deté un proxeneta a Lloret. A dalt i a la dreta, els agents registren un cotxe en el qual van trobar droga i, a baix, un agent revisant un ordinador.

randi utilitzats pels traficants per poder saltar els
controls policials han estat
molt diversos. Entre altres,
els agents van localitzar
cocaïna camuflada en taules de xocolata (el 3 de
març a l’aeroport), en vaixelles (el 20 de març a Barcelona) i en sobres de sopa
(el 19 de maig a Llagostera). S’han fet una dotzena
de detencions, la majoria
de les quals a partir d’entregues controlades.

Contra el tràfic de dones
La resta d’operacions destacades de la Policía Nacional el 2009 s’han centrat en la desarticulació de
xarxes que es dedicaven a
l’explotació sexual de dones a Catalunya. Una de
les més important es va
realitzar a finals de novembre, quan una operació conjunta dels agents
estatals i de la policia romanesa va permetre la
desarticulació d’una xarxa

que havia explotat sexualment fins a un centenar de
noies captades a Romania
amb la promesa d’un treball digne a Catalunya.
Durant l’operació, dirigida des del jutjat d’instrucció número 5 del Vendrell,
els agents van arrestar disset persones i van registrar
prostíbuls de Barcelona,
Castelldefels,
Tordera,
Lloret de Mar i Blanes.
La policia espanyola
també va desarticular, en-

tre altres, una xarxa que
explotava les 24 hores del
dia dones sud-americanes
i de l’est d’Europa en tres
saunes catalanes (el 17 de
gener) i una banda dedicada al tràfic i l’explotació
de dones romaneses en cases i prostíbuls de Miami
Platja, al Baix Camp (el 15
d’octubre). Entre les dues
operacions, els agents van
arrestar deu persones i van
alliberar gairebé una vintena de dones.

Objectius complerts
L’any es tanca amb centenars de detinguts i amb la
intervenció de sis tones
d’haixix, una de cocaïna i
més de 50 quilos d’heroïna. Durant el 2009 també s’han tramitat al voltant
de 700.000 documents
d’identitat electrònics a
Catalunya. «S’han complert totes les expectatives
per a aquest any ampliament», segons fonts de la
Policía Nacional.

ACTUACIONS RELLEVANTS
17 de gener

Policía Nacional
desarticula una
organització que
explotava sexualment
dones sud-americanes i
de l’est d’Europa en
saunes. Sis detinguts.

pakistanesos que
formaven part d’una
xarxa internacional
que, presumptament,
subministrava
passaports falsos
a membres del gihad
internacional.

28 de gener

3 de març

 La

 Detenen

a Catalunya
quatre persones que
havien comès una
estafa de 600 milions
d’euros en el mercat de
valors del Regne Unit.

 Intervenen

Març de 2009

 Intercepten

 Detenen

nou

a l’aeroport
del Prat més de quatre
quilos de cocaïna
camuflats en taules de
xocolata. Un detingut.

20 de març

a Barcelona
una vaixella fabricada

amb vint quilos de
cocaïna. Els agents
detenen una persona.
25 de març
 Es

recuperen setze
pergamins del segle XI
que havien estat
sostrets de l’arxiu
municipal d’Osca.

29 d’abril
 Desarticulen

una xarxa
que utilitzava dones
d’edat avançada
com a correus per a la
introducció de cocaïna.
La policia deté les dues
dones i set persones

més. Intervenen 27
quilos de cocaïna.
19 de maig
 Desmantellen

una
xarxa que es dedicava a
la importació de cocaïna
camuflada en sobres de
sopa. Es detenen deu
persones i s’intervenen
4,6 quilos de cocaïna.

Juny de 2009
 Enxampen

quatre
persones, entre les
quals un exmembre
del GAL, en un veler a
Barcelona, amb 400
quilos de cocaïna.

20 de setembre
 Detenen

cinc persones
que formen part d’una
xarxa de tràfic d’haixix.
S’intervenen 2.000
quilos de droga.

15 d’octubre
 Desarticulen

una
organització dedicada
al tràfic i explotació de
dones a Miami Platja
(Alt Camp). Quatre
detinguts i una vintena
de dones alliberades.

20 d’octubre
 S’intervenen

2 tones
d’haixix a Sabadell.

Tres detinguts.
Novembre del 2009
 Detenen

17 membres
d’una xarxa dedicada a
l’explotació sexual de
dones romaneses en
clubs de Catalunya.

Desembre del 2009
 La

policia estatal deté,
amb la col·laboració
dels Mossos i la
Guàrdia Civil, la
presumpta responsable
de l’enviament d’una
carta bomba a la seu
de serveis penitenciaris
a Barcelona.

